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বাঙ্গাল! গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে ইগ্ডিয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েসন দ্বার! 
প্রকাশিত । 

ফসলের পোকা । 
রা জররহারট 

ভারতীয় কৃষিবিভাগের কীটশুত্ববিদ পণ্ডিত 

শ্রীযুক্ত এইচ ম্যাকৃসয়েল-লেফ্রয় সাহেব রুত 
“উওিয়ান হন্সেক্ট পেষ্টসৃ” । ভার ঠীয় (ফসলাদিন ) 

কীট বোগ নামক পুস্তক অধলম্থনে 

এবং 

শিবপুর কৃষিকলেজের উচ্চশ্রেণীর পনীক্গোতীণ ও 

বঙ্গীয় কষি-বিভাগের সহকারী কীট হগুবিদ 

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পালের 

সভায়'চায় 

উক্ত কীটতত্ববিদ পণ্ডিতের সহকারী 

শ্ত্রীচারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ, 
প্রণীত। 

সা সপাআতাছারিট খত ৮০ - __ 

কলিকাতা 
২&নং রায়বাগান স্্রীট্, ভারত-মিহির যন্ত্রে 

শ্রীমহেশ্বর তট্টাচার্যা দ্বারা 

মুদ্রিত । 

১৩১৭ সপন । 





উপক্রমণিকা। 
ভারতীয় কৃষিবিতাগের কীটতন্ববিদ্ পণ্ডিত ম্াক্সয়েল্লেফ্রয় সাঁচেবের িগ্ডিয়ান ইন্সেক্ট পেষ্টদ্” 

| ভারতীয় ( ফসলাদির ) কীট রোগ ' নামক পুস্তক অবলম্বনে এট পুস্তক লিখিত। শবে তাহার পুস্তকে যে সমস্ত 

পোঁকার বৃত্তান্ত আছে তাহাদের মধ্যে অনেক স্বল্প হানিকর পোকার কথা এই পুস্তকে. পরিতাক্ত হইয়াছে এবং 

এখন পর্য্যন্ত যাচাদের বৃত্তান্ত জান! গিয়াছে এমন অনেক নূতন পোকার কথা বল! হইয়াছে । ইংরাজি প্রভৃতি 

তীষায় কীটপতঙ্গ ব! পোকা মন্বন্ধে অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে ৷ বাঙ্গীলা ভাষায় এ সম্বন্ধে কোনই পুস্তকাদি 

নাই । টবজ্ঞানিক কথার প্রতিশব্গও প্রায় বাঙ্গালা ভাবায় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক কথা বাবহার করিয়া 

পুস্তক লিখিলে এ পৃত্তকের যে উদ্দেস্ত ভাহা সাধিত হতবে না এঠ ভাবিয়া ধৈজ্ঞানিক কথার প্রয়োগ কিন্বা 

পোকাদের বৈজ্ঞানিক নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে ৷ এহ পুস্তক ঘাহাদের জন্য লিখিত বৈজ্ঞানিক কথা বা বৈজ্ঞানিক 

নামের তাঁহাদের কোন প্রয়োজন না । কোন্ পোকা এবৎ কি রকমের পোকা শস্তাদির হানি করে, তাহারা 

ক রকমে খায়, কি রূপে ঠাঁভাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত বৎসর 'গাহারা কি ভাবে কাটায় ইহ! জানিতে 

পাঁরিলে্ট সাধারণ রুষকের পক্ষে বথেষ্ট হল । পোকাদের স্থানীয় নাম বাবহারেও অনেক আপত্তি আছে । 

একহ পোকার নান! জায়গায় নানা নাম । একহ জেলার মপো হয়ত একই পোকা ছু তিন নামে কথিত হয়। 

আবার ছুই ঠিনটা ভিন্ন ভিন্ন পোকাকে হয়ত একহ নামে ডাকা হয়। এই জন্য কয়েকটা ছাড়া প্রায় সকল 

পোঁকারঈ স্থানীয নান পরিহাক্ত হভয়াছে। পোকাদের গঠনাধির পুঙান্থুপুঙ্খ বিবর্ণও অনাবখক বোধে 

দেওয়! যায় নাহ | প্রায় সকল স্থলেই অনিষ্টকারী পোকা মাত্রেরচ চিত্র দেওয়া হইয়াছে । পৌঁকাদের আচরণ 

যতদুর সন্তব বিশদরূ'প বর্ণনা করা হইয়াছে । তাঁহারা কিরূপে থার সকল স্থলেই বুঝাইবাঁর চেষ্টা! করা হইয়াছে। 

এই সমস্ত বিবরণ হইতে কোন্ পোকার কথা বলা হইতেছে ধাঁভার। একবার পোকা দেখিয়াছেন তাহারা সহজেই 

বুঝিতে পারিবেন। অতএব এই পুস্তকে স্থানীয় নাম অন্বেষণ না করিয়! যে ফসলের পোকার বিষয় জানিতে চান 

সেই ফসছর পৌকার বিবরণ পাঠ করিলেই সমস্ত জীনিতে পারিবেন । যে সমস্ত পোকা ক্ষতি করে বলিয়া! দেখ! 

হইয়াছে তাহাদেরই বিবরণ দেওয়| হইয়াছে । গাছ পাতা ও ফসলাদির উপর অনেক পোকা দেখা যায়, কিন্ত 

সকলেই ক্ষতি করে ন!; বরং অনেক পৌক। অপর পোকাকে নষ্ট করিয়! উপকার করে । 

আমাদের দেশের লোকের কীট পতঙ্গ সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্তই কম, নাই বলিলেও অততক্তি হয় না। যে 

অবস্থায় তাহারা পোকাকে দেখেন, মনে করেন সেই অবস্থাতেই সেই পোকার উৎপত্তি ও লয়। মেঘ ডাকিলে 

বা পশ্চিমে কি পৃ*বে হাওয়! বহিলে কিন্বা কেহ শাপ দিলে তাহারা মনে করেন পোকা আপনা আপনিই জন্মে। 

অনেক শিক্ষিত লোকের এই ধাঁরণ', কৃষকদের ত কথাই নাই । গীভার উপর কৃষকেরা পোকার বিষয়ে সম্পূর্ণ 

উদীসীন । ক্ষেতে ঘাস হইলে যেমন নিড়াইগা দিবার বা পরিষার করিবার আবশ্তকশ্া হয় পোকা লাগিলেও 

সেইরূপ পোঁক! ছাড়াউবার উপায় করিতে হয়। মানুষ গো মহ্ষাদির অসুখ হইলে ওষধের প্রয়োজন হয়; 

ফসলে পোক। লাগাও, ফসলের অসুখ ; তাহারও উপায় করিতে হয়। ফসলের কীট-রোগের পক্ষে বিশেষ ওঁষধ 

ফসলের তদ্ির | কথাতেই বলে “ঘরের কোণ দুরের সোণ।”, ঘরের কাছে একটু জমিও ভাল যাহ! সকল সময়েই 

নজরে থাকে, দুরে হইলে অনেক ভাল জমিও ভাল নয়। 

অনেক সময় কৃষকের! ফসল হইতে পৌকা বাছিয়া একটু অন্তরে ছাড়িয়া দেয়। হার ফলে এই হয় যে, 

অনেকে ফিরিয়া আসিয়। আবাঁর খাতে থাকে । আর যাহার বড় হঈয়াছে তাহার! মাঁটির ভিতর যাহয়া পৃত্তলি 

হুয় এবং আবাঁর পতঙ্গ হইয়| ক্ষেতে উড়িয়। আসে ও ফসলেন উপ? আবার ডিম পাড়ে । 



| ৪ | 

পোকা লাগিয়! ফসল খাইতেছে | তারপর পোকারা অদৃশ্ত হইয়া গেল! কৃষক মনে করিল কোন 

দেবদেবীর পুজা বা কৌন ফকীর সন্ন্যাপীর মন্ত্রের তেজে পৌকার কুল নষ্ট হইল। দিন কতক পরেই ঝাঁকে ঝাঁকে 
সেই পোকার প্রজাপতি ক্ষেতে আসিয়! ডিম পাঁড়িতে লাগিল এবং আরও দিন কতক পরে অসংখ্য পোকা জন্িয়া 

সমস্ত ফসল শেষ করিয়া দিল। কৃষক এই পাতা খাওয়া পোকার সঙ্গে প্রজাপতির কি সম্বন্ধ তাহা জানে না! 

দুইই এক, ভিন্ন ভিন্ন আকার মাত্র । এই সমস্ত জানিতে পারিলে কৃষক নিজেই পোক| হইতে নিষ্কৃতি পাইবার এমন 

সহজ উপায় করিয়া লইবে ষে বহু খরচে যন্ত্রপাতি বা গষধাদির কোন আবশ্তকতা৷ হইবে না। 

পোকার আচরণ লক্ষ্য করিয়া কি উপায় করিলে তাহাদের সংখ্যা হ্বাস হইতে পারে এবং ফসলের ক্ষতি হয় 

না, যতদুর সম্ভব হাহা এই পুস্তকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে | ধাহারা মনে করেন কীটতত্ববিদ্ হলে অতি 

সহজেই মন্ত্রাদি দ্ার। ফসলকে পোকা শুন্ত করিতে পারা যায়, তাহাদের ধারণা নিতান্তই ভূল। অন্তান্ট জীব জন্তর 
মত কীট পঠঙ্গও ঈশ্বরের স্থষ্ট জীব! পৃথিবী হইন্ছে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ কর! কাহারও সাধা নাই । 
পোক! সব জানগাণেহে আছে । গাধারণতঃ তাহার! প্রায় ফসলাদির কোন ক্ষতি করেনা । সময়ে সময়ে 

তাহাদের সংখা! বাড়িয়া যাঁর এবং তখনই কেবল হানিকর হইয়! উঠে। তাহাদের আঁচরণাঁদি লক্ষ্য করিয়! বি 

উপায় করিলে তাঁভাদের স ংখা। হ্রাস করিয! বাখিণে পার! খায় এই পুস্তকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

কষকদিগকে পৌকা চিনাহয়। দেওয়। এবং পোঁকাদের আঁচরণ লক্ষ্য করিয়া তাহারা নিজেই পোকার প্রতিকার 

করিতে পারে উহা বুঝাইয়া দেওয়া! এই পুস্তকের উদ্দোশ্রা। উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ সফল হইলে শ্রম সার্থক 
জ্ঞান করিব । 

শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ । 
(০0 --৮৮০াস 

রুতজ্ঞতা স্বীকার । 
আজ প্রায় এক বৎসর হল “ফসলের পোকা” লিখিতে আরম্ভ করা হগ়াছিল। নৈমিত্তিক কার্যের মধ্ো 

যতটুকু অবসর পাইয়াছি সে সময়েই হহা লিখিত | প্রথমাবধি অদ্ধেয় বন্ধু শ্রীধুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ পাল এই পুস্তক 

লিখনে বিশেষ সহায় করিয়াছেন । পারিবারিক ঝঞ্ধাটে কিম্বা শরীরের অস্ুস্থতাবশতঃ বৰা কার্্যান্নুরোধে 

মফস্থলে ভ্রমণ হেতু তিনি এই পুস্তক প্রণয়নের বতদুর ভার লইয়াছিলেন শাহা বহন করিতে পারেন না। 
আমারই উপর সমস্ত ভার পড়িয়াছিল। তাহার সহায়তার জন্ক আমি বিশেব ভাবে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 

শ্রীযুক্ত ম্যাক্সয়েল-লেক্রয় সাহেবের অনুগ্রহে লমস্ত চিত্রপটই প্রায় এক চতুর্থাংশ মাত্র মূল্য দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছি 

এবং অন্যান্য সমস্ত চিত্র বিনা বায়ে বাবহাঁর করিয়াছি । উহার জন্ত তিনি বিশেষ ধন্যবাঁদার্ভ। পুষা কৃষি 

কলেজের নার্টিষ্ট শ্ছোটলাল দৌল শ্ররাম স।, শ্রীনগেন্্নাথ বাগ্চি, শ্রীকুষ্খধন দাস, শ্রীমহেন্্রন্দ্র ভড় ও শ্রীরাঘব 
রাও দ্বারা আমার তন্বাবধানে সমস্ত চিত্রপট অস্ত । | 

সদয় বাঙ্গাল! গমণমেণ্ট এই পুস্তৰ গ্রকীশের সম্পূর্ণ বায়ভার বহন করিয়া কৃষকদের হিতাকাজ্কিতীর 
পরিচয় দিয়াছেন । 

ক ] স্ীচারুচন্দ্র ঘোষ । 
২০শে সেপ্টম্থর ১৯০৯ খুষ্টাব 

চি 



প্রকাশকের নিবেদন । 

আমরা আজ কয়েক বত্সর যাবৎ আমাদের “কৃষক” পত্রিকায় ফসলের পোকার সম্বন্ধে আলোচন! 

করিয়া আসিতেছি । বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের কৃষি পরিদর্শক শ্রীধুত নিবারণচন্ত্র চৌধুরী মহাঁশয়ের কীট-তন্ব সন্বস্ধীয় 

অনেক প্রবন্ধ কৃষকে ধারাবাহিক বাহির হইয়াছে । ফসলের পোকার বিষয় একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ 

করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল। বলা খালা বাঙলা ভাষায় এরূপ একখানি পুস্তকের নিহাস্ত অভাব 

হইয়াছিল। সহকারী কাঁট-ত্ববিদ শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ বি, এ মভাশয় প্রণীত ফসলের পৌকা নামক পুস্তক 

প্রকাশ করিয়া উপস্থিত আমাদের সে "অভাব পুরণ হহয়াছে। গ্রন্থকীর গহজ ভাষায় কীটতত্ব সাঁধারণকে 

বুঝাইবার যথোচিত চেষ্টা করিয়াছেন এবং কীটতন্ববিদ্ শ্রীযুক্ত মাকৃসয়েল-লেক্রয় সাহেবের অন্ুগ্রাতে পুস্তক 

খানি চিন্রপট সমন্বত হইয়া! সব্বাবয়বসম্পন্ন ভ্য়াছে । সহ্ৃদয় বাঙ্গল! গভর্ণমেন্টের নিকট হহতে আমর! এই 

পুস্তক প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হহয়াছি! উক্ত গবর্ণমণ্ট এহ পুস্তক প্রকাশের জন্য ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়। 

কৃষিকার্ধামোদী বাক্তি মাত্রেরই কৃতজ্ঞ াভাজন হয়াছেন। এক্ষণে এই পুস্তক খানি সাধারণের উপকারে 

আসিলে '£5 পুস্তক প্রচারের প্রবর্তকগণ সকলেহ ঠাভাদের পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিবেন ইতি । 

ভারতীয় কষি-সমিতি। 
( ইগ্ডয়ান গার্ডেনিং এসোসিয়েন ) 

১৬২নং বউবাজার ট্রাট, কলিকাত! | 
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ফসলের পোকা]। 

পোকার সাধারণ বিবরণ । 
আমর! সচরাচর যে সমস্ত পোকা দেখিতে পাই তাহাদদেরই উদাহরণ লইয়া পৌকা কাহাকে বলে এবং 

পৌকার আচরণ কিরূপ বুঝাইতে চেষ্টা! করিব। 

আর্শলা॥। (১ ও ২চিত্র) আর্শলা সকল ঘরেই দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। ইহারা দিনের বেলা প্রায় 

অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া থাকে । কখনও কখনও রাত্রিতে বিশেষতঃ ঝড় বৃষ্টির পূর্ধ্বে ঘরের মধ্যে উড়িয়া বেড়ায় । 

ইহার! গুড় চিনি চাউল ডাইল পুরা- 
তন কাগজ বা চামড় প্রভৃতি সকল 

জিনিসই খায়। রাত্রতে ঘুমন্ত মানুষের 

হাতের ও পায়ের নখের কোণের 

ংস কাটিয়াও খায়। ইহাদের গঠন 
চ্যাপ্টা সেইজন্য যেখানে একটু ফাঁক বা 
ফাঁট পায় সেইখানে ঢুকিয়! লুকাইতে 
পারে। পীঠ ডানায় ঢাকা থাকে । 

ডানা মস্থণ বলিয়৷ ইহাকে তেকা! 
! পোকাও বলে। ইহার ছয়টা প আছে 
| বড় বড় ছুইটা চোখ আছে এবং 

মাথার উপর চোখের কাছ হইতে ছুইটী 
লম্বা ও সরু শুঙ্গ বাণী'য়! বাহির হই- 

য়াছে। কামড়াইয়! খাইবার ঈীতওয়াল৷ 

॥ 
5155 

১ চিত্র-_আর্শল। ও ডি! 

বা দাড়াওয়াল! মুখ আছে। শরীরের গঠন দেখিয়াই বুঝা যায় যেন। 

কতকগুলি গিরা পর পর লাগাইয়া দিয়া সমস্ত শরীর গঠিত হইয়াছে । 
আর্শলার ডিম (১ চিত্র) সকলেই দেখিয়া থাকিবে । ইহাকে একটা ডিম 

না বলিয়া ডিম্ব কোষ বলা উচিত। কারণ ইহার ভিতর. আকারানুসারে 

১৪ হইতে ১৮টী ডিম সাজান থাকে এবং আমর! যাহাকে ডিম বলি 

ইহা এই সমস্ত ডিমের আবরণ মাত্র। অতএব এই একটী ভিন্বকোষ 



হু | ফসলের পোকা । 

হইতে ১৪টী কিম্বা ১৬টা কিম্বা ১৮টা ছানা আর্শলা বাহির হয়। সকলেরই নজরে পড়ে ছানা আর্শলাদের ডান! 
থাকে না। যদি কেহ লক্ষ্য করেন তবে দেখিতে পাইবেন ছানা আর্শলারা যেমন বড় হইতে থাকে মাঝে মাঝে 
খোলস ছাড়ে । খোলস ছাড়িবার পরই কিছুক্ষণ ইহার রং সাদ! থাকে তার পর ক্রমে লাল হইয়া যায়। সেই 
জন্য অনেক লাল আর্শলার সঙ্গে ' কখনও কখনও সাদ। আর্শল। দেখ! যায়। খোলস ছাড়িতে ছাড়িতে 

ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়! ভান! গজায় । অর্ধেক ডান। গজাইয়াছে এমন আর্শলা প্রায়ই নজরে পড়ে। 
সম্পূর্ণ ডান গজাইলে দেখা যাইবে ইহাদের ছুইধারে ছুইটী করিয়| চারিটা ডানা আছে । যখন উড়ে না তখন 

চারিটা ডানাই লম্বালস্বি দেহের উপর পড়য়া থাকে । 

গক্ছাহ্চড়ড়িহ । (৩ চিত্র) ঘাস ও অনেক গাছের উপরেই গঙাফড়িং দেখা যায়। ইহাদের 

রং পাতা ও ঘাসের 

মত সবুজ । সেই জগ্ত 

পাতা ব৷ ঘাসের মধ্যে 

বসিয়৷ থাকিলে সহজে 

নজরে পড়ে ন!। ইহার! 

কেবল কাচা পাতা ও 

ঘাস খায়। অনেক 

ছোট গঙ্গা! ফড়িং 

দেখ! যায় যাহাদের 

ও চিত্র-_গঙ্গাফড়িং। 

ডানা! আদৌ নাই । অনেকের সামান্ত মাত্র ডানা 
গজাইয়াছে দেখা যায়৷ বড় গঙ্গাফড়িংএর শরীর 

যত লম্বা, ডানাও ভত লম্বা থাকে । যখন উড়ে 

না আর্শলার মত ইহারও ডানা শরীরের উপর 
লম্বালম্বি পড়িয়! দেহকে ঢাকিয়া রাখে । গলা- 
ফড়িঙের মত সবুজ এবং আরও কতরকম রঙের 

অনেক ফড়িং দেখা যার । সকলেই পাত৷, ঘাস 

খায়। ৪ চিত্রে এক রকম ফড়িং দেখান হুই- 

য়াছে। যখন উড়ে না! তখন ডানা কিরূপ থাকে 
নিমের চিত্রে দেখ। যখন উড়ে তখন উপরের 

চিত্রের মত চারিটা ডানাই দেখ! ষায়। যখন 
বসে তখন নিয়ের ডানা ভীজ হইয়া উপরের 
ডানার ভিতর ঢাক! থাকে । ছোট গঙ্গাফড়িংএর 
যখন ডান! থাকে না তখন লাফাইয়! লাফাইয়া 
চলে। গঙ্গাফড়িঙেরও ঘাস পাতা ইত্যাদি 

কাটির! খাইবার সুখ আছে, ছয়টা পা আছে এবং 
মাথায় চোখের কাছে ছইটা শু আছে। ইহার 18১... 1... 7,০৬৪ ১০-০ ৭ 
শরীর আর্শলার মত চ্যাপ্টা লয়) উহা! গোল ৪ চিত্র--কর্ডিং। 
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নলের মত। তবে ইহার দেহও কতকগুলি গিরা বা গীঁট বা পাৰ লাগাইয়া লাগাইয়া গঠিত বলিয়া 
বোঁধ হইবে । 

উই ও ল্লাদল! পৌশ্াা। (৫ ও ৬ চিত্র) উই পোকার ডানা গজাইলে, উই বাদল! পোকা 
হইয়া উড়ে সকলেই জানে । গুকান পাতা, কাঠ, বাশ, কাপড়, চামড়া, ফুল বাগানের গোলাপ প্রভৃতি 

৫ চিত্র--উইপোকা । ৬ চিত্র-_বাদলা পোকা । 

গাছ, আক্ প্রভৃতি কত জিনিস উইএর খাবার তাহ! কাহাকেও বলিতে হইবে না । সচরাচর আমরা যে সব 

উইকে জিনিস খাইয়া লোকসান্ করিতে দেখি তাহাদের ডান নাই। কিন্তু কাটিয়া খাইবার মুখ আছে, 
ছয়টা পা আছে এবং চোখের কাছে ছুটা শুঙ্গ আছে। ইহাদেরও দেহ কতকগুলি গিরা লাগাইয়া গঠিত 
দেখ! যাইবে! এই সমস্ত ছাড়! যে উই পোকার ডান! হয় তাহার চারিটা ডান! থাকে । উই সম্বন্ধে বিস্তৃত 

৷ বিবরণ পুস্তকের অন্যত্র দেখ । 

জল হুড্ডিহ। (৭ চিত্র) জল ফড়িং অনেক রকমের আছে । ইহাঁদিগকে দলে দলে এক এক সময় 

[নেক উড়িতে দেখা যায়। অনেকেই লক্ষ্য করিয়৷ থাকিবেন-_জল ফড়িং, মাছি ও ছোট ছোট প্রজাপতি কিন্বা 
'নন্তান্ত পোকা ধরিয়া 

খায় । পোঁকাই ইহাদের 

খাঁবার। কতকগুলি গির 

লাগাইয়৷ ইহারও দেহ 

গঠিত বলিয়া বোধ 
হইবে । ইহারও ছয়টী পা 

আছে, মাথার উপর 

চোখের কাছে ছুইটা শু 

আছে, কামড়াইয়া খাই- 

বার মুখ আছে এবং 
চারিটা ডানা আছে। 
অনেকেরই ডানা গঙ্গা নল জাতি 
ফড়িঙের মত পীঠে লাগিয়! থাকে না । দেহ ছাড়াইয়! বিস্তৃত ভাবে থাকে । যখন বসে তখন যেমন থাকে 
উড়িলেও সেই রকম থাকে । 

রি ঙ 



৪ ফসলের পোকা । 
০০০ 

. জানু ॥ (৮ চিত্র) খাট বিছানার মধ্যে লুকাইয়া৷ থাকিয়৷ ছার কি রকম বিরক্ত করে তাহা বলিতে 

হইবে না। ইহারা এত চ্যাপ্ট| যে সামান্ত ফাটের মধ্যেই 'ঢুকিয়। লুকাঁয়। ইহাদেরও ছয়টা পা আছে এবং 
ছুইটা শুঙ্গ আছে। ইহাদের কামড়াইবার মুখ নাই । একটা সরু শু'ড় আছে; এই গুড় মানুষের গায়ের চর্ম 
ভিতর ঢুকাইয়! ইহারা রক্ত চুষিয়! খায় । সাধারণতঃ শুঁ'ড় পায়ের 
মধ্যে পেটের উপর লম্বালস্ব পাড়য়া থাকে । ছারের কখনও 

ডানা হয় না। ছারের ডিম সকলেই দেখিয়া থাকিবে । লেপ 

বালিসের কৌোচকান জায়গায় কিম্বা খাট চেয়ারের ফাটে অনেক 

সাদা সাদ! ডিম দেখ| যায় । ডিম হইতে যখন বাহির হয় 

তখন ছোট ছারেরও গঠন বড় ছারের মত এবং ইহারাও 

বড় ছারের মত মানুষের গায়ে শু'ড় ঢুকাইয়া রক্ত চুষিয়া খায়। 

ছারের কি রকম গন্ধ তাহা সকলেই জানে । ছারের জাতের যত 

পোকা আছে সকলেরই প্রায় এই রকম গন্ধ। আলোর কাছে 

অনেক ছারের জাতের পোঁক৷ উড়িয়া আসে । তাহাদেরও 

এই রকম গন্ধ । লোকে ইহার্দিগকে পেদে। পৌক! বলে । 

উন্বুহন্ন। (৯চিত্র) অপ- 
রিষ্কার লোকের মাথায় উকুন হয়। 

ছারের মত উকুনেরও একটা ছোট 
গুড় আছে। এইশু*ড় মাথার 

চামড়ায় ঢুকাইয়। রক্ত চুষিয়! খায়। 
ইহাদেরও ছয়টা. প। আছে এবং 

কখনও ডান! হয় না। যাহাদের 

মীথায় উকুন আছে তাহাদের চুলে 
“নিখি” দেখা যায়। নিথি একটু 
লম্বা ধরণের এবং চুলে লাগিয়া 
থাকে । অনেকেই বোধ হয় জানে 
না যে নিথি উকুনের ডিম । যাহাতে 
ডিম মাথা হইতে পড়য়া নাষায় 
উকুনেরা চুলের উপর এইরূপে ডিম 
লাগাইয়া দেয়। ডিম হইতে যখন 

বাহির হয় তখন ছানা উকুনেরও 
আকার বড় উকুনের মত এবং 
ইহারা নিজেই রক্ত চুষিয়! খাইয়া 
বড় হয়। 

৮ চিত্র--ছার। 
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পাহ্ছি আরা! ভ্ভোন্সা। (৩য় চিত্রপটের ৮ চিত্র) ইহার বিস্তৃত বিবরণ অন্থাত্র দেখ। 
টি ইহারও ছয়টা প আছে, ছুইটী শুঙ্গ আছে এবং 

চারিটা ডানা আছে । যখন বসে তখন ডানা 

একটীর উপর একটা এই ভাবে পীঠের উপর সাজান 

থাকে। ইহার কামড়াইবার মুখ নাই কেবল একটী 

শঁড় আছে। এই শু'ড় ঢুকাইয়া ধানের ছুধ চুষিয়া 
থায়। সাধারণতঃ শু'ড় পায়ের মধ্যে পেটের উপর 
কি রকমে থাকে ১০ চিত্রের বাম পাশের চিত্রে দেখান 

১০ চিত্র- গান্ধি জাতীয় পে।কার মুখ । হইয়াছে । 

স্পহলা ল্ুস্মড়াল্র লাল ও ক্কাল পৌক্ক1। ১৫শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে যে পোকা! 
দেখান হইয়াছে ইহারা শসা লাউ কুমড়া প্রভৃতির পাতা খায়। ইহাদের কামড়াইয়৷ খাইবার মুখ 

আছে যাহা দ্বারা পাতা কাটিয়া কাটিয়! খায় । ছুইটা শুঙ্গ আছে এবং ছয়টাপা আছে। যখন বসিয়া 

থাকে তখন মনে হয় ইহাদের ডান! নাই এবং পীঠ শক্ত খোলায় ঢাকা । কচ্ছপের পীঠের খোলার মত 

ইহাদের গীঠের খোলা এক খণ্ড নয়; পীঠের মাঝখানে যে কাট; দাগ দেখ। যাইতেছে এই দাগ ছুই ভাগ 

করা। যখন উড়ে তখন ছুই ধারের খোলা এই কাটা দাগ 
হইতে ফাক হইয়! যায় এবং ভিতর হইতে ছুইধারে পাহ্লা 

পার্দার মত ছুইটী ডান! বাহির হয় । ১১ চিত্রে এক রকম পদ্ম 
পোক1 দেখান হইয়াছে ; যখন উড়ে তখন ইহার ডানা কিরূপে 

বাহির হয় উপরের চিত্রে দেখ। যখন বসে তখন এই পর্দার 

মত ডানা" ভাজ হইয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পীঠের 

উপরে দু ধারের ছুইটা খোলাও ইহাদের ডানা । এই ছুইটী 
ডানা শক্ত হইয়া পীঠের আবরণ স্বরূপ হইয়াছে । এই জাতের 
সমস্ত পোকারই দুইটা ডানা এইরূপে শক্ত হয় এবং অপর ছইটী 

ডান! পাতলা! পর্দার মত থাকে যাহাছা'রা ইহারা উড়িতে পারে। 

সেই জন্ত ইহাঁদিগকে “শক্ত পক্ষ” বা “কঠিন পক্ষ” পতঙ্গবলে। 
ভোমরা পৌকা ( ৪র্থ চিত্রপটের ৭ চিত্র এবং ১৭শ চিত্রপটের 

৮চিত্র ), সাপের মাসীপিসী ( ১২ চিত্র) ধাম্স! পোকা (৩য় চিত্রপটের ১১ চিত্র ) চেলে পৌকা৷ ( ১৮শ চিত্রপটের 

১১চিত্র) ধানের মরিচ পোকা (২য় চিত্রপটের ১৪ চিত্র ) প্রভৃতি সকলেই এই জাতের শক্ত পক্ষ পতঙ্গ । ইহাদের 

উপরের ছুইটী ডান! শক্ত এবং নিম্নের ছুইটা ডান! পাতলা পর্দার মত। যখন উড়ে না তখন নীচের ডান! ভাঁজ 

হইয়া উপরের শক্ত ডানার ভিতর লুকান থাকে । 

গোলে পে । (৪র্থ চিত্রপটের ১৩ ২ চিত্র) গো মহিষ প্রভৃতির নাদি সারকুড়ে বা মাটির 

উপর পড়িয়া থাকিলে এই নাদিতে প্রায়ই এই পৌঁকা দেখ! যায় । ইহার! 'এই নাদ্দি খায়। অনেক গোবরে পোকা 

গাছের শিকড়ও খায়। ইহাদের কামড়াইয়া খাইবার বেশ দাড়া ওয়াল! মুখ আছে এবং ছয়টা পা আছে। 

পরীর খুব নরম। ইহারা আলোক আদৌ ভলবাসে না । মাটি ৰা নাদি উল্টাইয়! বাহির করিয়া দিলে তখনই 

আবার গর্ত করিয়া চুকিয়। যায় । ূ 

১১ চিন্র--শক্তপক্ষ পতঙ্গ | 



৬ ফসলের পোকা । 
পে পচ সত ডে 

হলাপেক্ল াস্লীন্সিজ্নী ॥ (১২ চিত্র) যখন তখন যেখানে সেখানে ইহাকে চলিয়া! বেড়াইতে 

দেখা যাঁয়। যদি রেহ লক্ষ্য করে তবে দেখিতে পাইবে ইহা ছোট 
ছোট গঙ্গা ফড়িং ধরিয়া ধরিয়া খায়। গঙ্গাফড়িং এবং অন্তান্ত পৌোকাই 
ইহার খাদ্য । ইহার! বড় বড় দাড়া দ্বারা সহজেই এই সমস্ত পোকাকে 

ধরিয়া কামড়াইয়! খায় । ধাম্সা পৌকারও এই রকম দাড়া আছে। 
ক্ষেতে গাদ্ধি লাগিলে প্রায় ধাম্সা পৌঁকা আসির! জোটে এবং গান্ধি 
ধরিয় ধরিয়! খায় । 

চেনে পান্ষা। (১৮শ চিত্রপটের ১১ চিত্র) চেলে 
পৌকা৷ চাউল খাইয়া অনেক লোকসান করে। ইহারযে গুড় দেখা যায় 

তাহারই অগ্রভাগে কামড়াইয়া খাইবার ছোট মুখ আছে। অনেক কঠিন 
পক্ষ পতঙ্গের এই রকম লম্বা শুড় থাকে। 

যুপ। ঘুণ ধরা কাঠ ও বীশ যদি ফাড়া যায় তবে ঘুণের 
গুঁড়ার সঙ্গে ৮২ চিত্রের নীচে বাম ধারের পৌকা! বা ৮১ চিত্রের উপরে 

ডান ধারের পৌঁকা কিন্বা ১৮শ চিত্রপটে ৯ চিত্রের পোকার মত সাদ! পৌকা! দেখ! যায়। ইহারাই ঘুণ পোকা 
এবং ভিতরে থাকিয়। কাঠ ও বাশ কুরিয়! কুরিয়া খায়। ইহাদের সকলেরই দেহ নরম । ইহাদের মধ্যে একটীর 

ছয়টা প। আছে, অপর ছুইটীব প| নাই । তিনেরই শক্ত জিনিস কাঁটিবার উপযোগী শক্ত ্াতওয়ালা মুখ আছে। 
সকলেই গুকান কাঠ ব! বাশের ভিতর থাঁকে এবং খুব সম্ভব সেখানে হাওয়ার পর্য্যন্ত চলাচল নাই । 

বুক কারি চা বা কুুন্সবে পৌবগ।। (১৩ চিত্র) ঘরের যেখানে সেখানে কুমরে পৌক। 
একটু একটু মাঁটা আনিয়া! ছোট ছোট বাসা প্রস্তত করে। সকলেরই নজরে পড়ে যেমন এক একটা কুঠরী 
শেষ হয় কুমরে পৌঁকা! এই কুঠরীর ভিতর হয় 
মাকড়সা! না হয় কোন রকম সবুজ রঙের পোকা 

রাখিয়া কুঠরীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। কিছুদ্দিন 

পরে এই কুঠরী হইতেই একটী কুমরে পৌঁকা 
বাহির হয়। সাধারণ লোকের ধারণ! এই মাকড় সা 

বা সুবুজ রঙের পোকাই কুমরে পোকা হইয়া বাহির 
হয়। কিন্তু ইহা ভ্রম। মাকড়সা বা স্থুবুজ রঙের 
পৌঁকা কুমরে পৌকার ছানার খাঁবার। কুঠরীর 
মধ্যে মাকড়সীঁ বা সবুজ রঙের পোকাকে রাখিয়া 
কুমরে পোক৷ ইহার গায়ে একটা ডিম পাড়ে তার- : 
পর কুঠরীর মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ডিম হইতে ফুটিয় ১৩ চিত্র-কুমরে পোক! , 
ছান! এই মাঁকড় সা! বা পৌক! খাইয়া বড় হয় এবং পরে কুমরে পৌক। হইয়া বাহির হয়। অনেক সময় দেখা 

যায় যে এক রকম চক্চকে গাঢ় সবুজ রঙের বোল্্ত! (ইহাকে কোথাও কোথাও কাচ পোকা বলে, বালিকার 
ইহার টিপ্ পরে) আর্শল! টানিয়! লইয়া যাইতেছে । আর্শল! ইহার ছানার খাবার। কুমরে পোকার মত 
'আর্শলাকে গর্ভে রাখিয়া আর্শলার গানে একটী ডিম পাড়ে। ছানা, আর্শলা খাইয়া বড় হয়।. আরও অপর 
রকমের বোল্ত। আছে যাঁহীর৷ অপরাপর পোকাকে নিজেদের গর্ভে রাখিয। তাহাদের গাঁয়ে এইক্ধপে ডিম পাড়ে 
এবং ছানার! এই সমস পৌক। খাইয়! বড় হয়। যে সমস্ত পৌকাকে এইরূপে ধরিয়। আনিয়া গর্ডের মধ্যে রাখে 

১২ চিত্র--সাপের মাসীপিসী । 



পোকার সাধারণ িবরণ। ণ 
পপ ০ পপ রা 

তাহাদিগকে হুল কুটাইয়! অজ্ঞান করি! দেয়, একেবারে মারে না | মারিলে গীত পচিয়। যায় অজ্ঞান অবস্থায় 
থাকে বলিয়া পচে না এবং ছানাদের খাবার অভাব হয় না। 

কুমরে পৌকার দেহের মধ্যভাগ সরু । ইহারও ছয়টা পা! আছে, কামড়াইবার মুখ আছে, ছুইটা শুঙ্গ আছে 
এবং চারিটা ডানা আছে। ভান! গুলি ছোট ছোট এবং পশ্চাতের ডানা অগ্রের ডানা অপেক্ষা ছোট । যখন 
বসে তখন ডান! পীঠেও পড়িয়া থাকে ন। কিংঘ্! বিস্তৃত ভাবে খাড়া হইয়াও থাকে না ।. 

সিলীলিন্ বা ্পিিড়ে । পিপড়ে কত রকমের দেখা যায়। ইহারা মরা পৌঁকা মাকড়, চাউল 
চিনি প্রভৃতি কত জিনিস নিজেদের বাপায় বহিয়া লইয়া যায়। এই সমস্ত ইহাদের খাবার। ইহাদের কামড়াইয়া 
থাইবার মুখ আছে। পিঁপড়ের কামড় সকলেই জানে । ছয়টি পা আছে এবং ছুইটি গুল আছে। ইহাদের 
দেহের মধ্য ভাগ সরু |. সচরাচর যে সমন্ত পিঁপড়ে দেখ! যায়, তাহাদের ডাঁন। থাকে না। কখনও কখনও গর্ত 
হইতে দলে দলে ডানাওয়ালা পিঁপড়ে বাহির হয়। যখন ডানা গজায় তখন চাঁরিটা ডান! হয়! চারিটা ডানাই 
ছোট ছোট এবং পশ্চাতের অপেক্ষা অগ্রের ডানা বড়। 

দ্লৌস্নাছি ক্ণ্রু্মন্ষিক1 | (১৪ চিত্র) ইহার! দলবদ্ধ হইয়। থাকে এবং অনবরত এ ফুলে 
ও কুলে উড়িয়! উড়িয়। মধু যোগাড় করে। এই মধুর লোভে অনেকেই মধুচক্র বা মৌমাছির চাক্ ভাঙ্গয়া লয়। 

যাহারা চাক্ ভাঙ্গে তাহার! দেখিতে পায়,কততক ঘরে এক একটা সাদা নরম একটু 
লম্বা মাংসপিণ্ডের মত জিনিস রহিয়াছে । বাহির করিয়া লইলে ইহা নড়ে এবং 
তাল করিয়া দেখিলে ইহার সরু দিকে একটী ছোট মাথা আছে বোধ হইবে। 
ইহাকে মৌমাছির কীড়া বলে। আবার অনেক ঘরে এমন এক একটা সাদা 
জিনিস থাকে, যাহার চেহারা দেখিতে প্রায় মৌমাছির মত, তবে পা, ডানা ও 
শুজ সমস্ত বুকের উপর জড়ান আছে, ইসা প্রায় নড়েচড়ে না । আর যদিই 

১৪ চিত্র-_মোষাছি যা মধক্ষিকা। নড়ে তবে খুব কম। দেখিতে পুতুলের মত বলিয়! ইহাকে পুত্তলি বলে। 
যদি কেহ লক্ষ্য করে, তবে দেখিতে পাইবে, কীড়াই বড় হইয়! পুত্তলি হয়, আবার পুত্তলিই মৌমাছি হইয়। 
ৰাহির হয়। 

ঘরের ভিতর ছাদে ও চালে কিন্বা কড়ির নীচে অথবা খিলানের নীচে অনেক সময় যে হল্্দে রঙের 

বোল্তা চাক্ প্রস্তত করে এই চাকেও বোল্তার কীড়া ও পুত্তলি দেখা যায়। ইহার কীড়াকে টোপ্ করিয়া 
অনেকে বঁড়শী দ্বারা মাছ ধরে। এই কীড়াও ক্রমে পুত্তলি হয় এবং পুত্তলি শেষে বোল্তা হইয়া বাহির হয়। 

মৌমাছি ও বোল্তা উভয়েরই দেহের মধ্যতাগ সরু, ছয়টা পা আছে, ছুইটা গুঙ্গ আছে এবং চারিটা ডানা 
আছে। ইহাদের ডানা ছোট ছোট এবং পশ্চাতের ভানা অখ্থের ডানা অপেক্ষা ছোট । ডানা গঙ্গাফড়িঙ্ডের 
মত গীঠে পাড়য়া থাকে না এবং জল ফড়িঙের মত বিস্তৃত হইয়াও থাকে না । উভয়েরই কাঁটিবার মত দাত 
আছে । ত! ছাড়া মধু চাটিয়৷ লইবাঁর জন্য মৌমাছির একটী জিব. আছে । 

যাহার চাক্ ভাঙ্গিতে যায়, মৌমাছি তাহাদিগকে হুল ফুটাইয়৷ ত্যক্ত'করে। হুল মৌমাছির অন্ত্র। বোল্তারও 
হুল আছে । পাখী দ্বিকটিকী প্রভৃতি ইহাদ্দিগকে ধরিয়া খায়। খুব সম্ভব এই সমস্ত শকত্র হইতে নিজেকে রক্ষা 
করিবার জন্য ইহাদের এই অস্ত্র 

শু'স্া পোন্ক]। (৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৮ চিত্র) শুঁয়াপোকা! সকলেই দেখিয়া থাকিবে । তালুকের মত 
ইহাদের গা লোমে ঢাঁকা। ইহাদের রং অনেক রকম হয়। অনেক শু'য়াপোক! আছে যাহাদের লোম মানুষের 
হাতে বা পায়ে বা চামড়ার যে কোনখানে ফুটিবে ঘ! হয়। সব শু'য়াপোকার লোমে ঘ! হয় না। পূর্ববাঙ্গালায় 
শু'ক্বাপোকাকে বিচ্ছ! বলে । স্তয়াপোক! পাত৷ কাটিয়। কাটিয়া খায় । ইহাদের কামড়াইবার মুখ আছে । ইহাদেরও 

সপ লাপপিশশ পপ শপ সপ 
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জে কদিন লাগাই লাগাইয়! গঠিত। ইঞ্াদের ৮ জোড়া বা য়ন আছে। জনে মাধ ছার 
তিন জোড়া পায়ে পির আছে বলিয়া বোধ হইবে । দেহের মধ্স্থলের -৪ জোড়া ও লেজের ১ জোড়া গা;কেবল 
ালপি্টের শৈষের এই পাঁচ জোড়া পা দিয়া ধরিয়াই গাছ পাতার উপর শুয়াপোকারা চলি বেড়া । ্  

 ন্রেগুইশেক পোনগ।। (১২ চিত্রপটের ৪ চিত্র) দাগী বেগুন কাটিলে এই র্কষ 'লাল লাল 
পোকা বেগুনের তিততয় দেখা যার । ইহারাই বেগুনে সিঁদ কাটিয়া ঢোকে এবং ভিতরে কুরিয়া :কুরিয়া খায় । 

“ভায়াপোকার মত ইহাদেরও কামড়াইবার মুখ আছে এবং ৮ জোড়া পা আছে। 
.... ম্নেম্ুপ্পোন্ষ]। € ১ম চিত্রপট ) নেবুগাছে সবুজ রঙের নেবুপোকা প্রায় সকলেরই নজরে পড়ে ॥ 
ইসরা পাঁতা খায় । ছোট বেলায় নেবুপৌকার রং এ চিত্রপটের ২,৩,৪, ও ৫ চিত্রের পৌকার মত থাকে? পাতায় 

উপর বসিরা থাকিলে দুর হইতে মনে হয় যেন পাতীর উপর কোন পাখীর বিষ্ঠা পড়িয়া আছে। আবার বড় 

হইলে (চিত্রপটের ৬ চিত্র ) রঙ নেবু ভাটার মত সবুজ হয়। টার উপর বসিয়। থাকিলে সহজে চেন! যায় না । 

পাখী প্রভৃতির আক্রমণ হইতে পরিত্রীণের ইহ! এক উপায়। ইহার পীঠে যদি হঠাৎ আঙ্গুল দেওয়া যায় 'কিন্থা 

কাট! ফুটাইয়। দেওয়া যাঁর, তাহ! হইলে ইহ! ( ৫ চিত্রের মত) মাথার কাছ হইতে ছুইটা সরু শিঙের মত জিনিস 
বাহির করিয়। আঙ্গুলকে কিন্বা কাঁটাকে বিধিতে চেষ্টা করে। মৌমাছি বা বোল্ত৷ যেমন হুল ফুটাইয়া শত্রু হইতে 
আপনাদিগকে রক্ষ। করিতে চেষ্ট! করে, তেমনই শক্র হইতে আপনাকে রক্ষ। করিবার ইহাদের ইহাও এক উপায়। 

সব পোকার এরকম শিং নাই। শু'য়াপোকার মত ইহাদেরও কামড়াইবার মুখ আছে এবং ৮ জোড়া প1 আছে 

(এ চিত্রপটের ৬ চিত্র দেখ) 
যদি কেহ কতকগুলি নেবুপোকা সংগ্রহ করিয়! একটা গ্রাসেই হোক কিন্বা ছোট একট! টোক্রীতেই 

হোক রাখে এবং রোজ রোৌজ তাজ! নেবুর পাতা খাইতে দেয়, তাহা হইলে নেবুপোকার! পাতা খায় ও বেশ 

থাকে । যাহাতে না পালায় সেই জন্য টোক্রী ব! গ্লাসের মুখটা কাপড় দিয়! টাকিয়! রাখিতে হয় । পোকা যখন 

বড় হইবে, তখন দেখ! যাইবে যে, আর পাঁত। না খাইয়া ৭ চিত্রের মত হেট মাথ! হইয়া! চুপ্ করিয়া বসিয়া 
আছে । ভাল করিয়। দেখিলে বোঁধ হইবে যে ইহার গীঠের উপর লাগামের মত একটা ন্ৃত। ইহাকে ধরিয়! 
রাখিয়াছে এবং সেই শ্ৃতার ছুই প্রান্ত গ্লাস বা টোকরীতে লাগান আছে। প্রায় একদিন এইরূপে বসিয়া 

থাকিবার পর একবার খোলস ছাড়িয়! ৮ চিত্রের মত আকার ধারণ করিবে । ইহাকে নেবুপোকার পুত্তলি বলে। 

আরও ৮1১০ দিন পরে এই পুত্তলি হইতে ৯ ও ১০ চিত্রের মত প্রজাপতি বাহুর হইবে । এই রকম অনেক 

প্রজাপতি নেবু গাছের উপর উড়িতে দেখ! যায়। যখন নেবু গাঁছের উপর প্রজাপতি উড়ে, তখন ভাল করিয়া! 

দেখিলে কচি কচি পাতার উপর এই চিত্রপটের ১ চিত্রের স্তায় ছোট ছোট গোল গোল সাদা ডিম পাওয়া 

'ষাইিবে। শ্রজাপতি উড়িয়! উড়িয়! পাতার উপর এইরূপে ডিম পাঁড়ে। ইহাই প্রজাপতির ডিম। যদি কেহ 
পাঁতা সহিত ডিম ছি'ড়িয়া একটা মার্টির তীড়ে কিন্বা গ্লাসে রাখে তবে দেখিতে পাইবে, এই ডিম ফুটিয়৷ এই চিত্র- 
পটের ৩ চিত্রের মত এক একটা ডিম হইতে এক একটী পোকা বাহির হইবে । ছোট পোঁকাদিগকে কচি নেবুর 
পাঁত৷ খাইতে দিলে থাইতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে বড় হইবে । ছুই তিন দিন খাইয়! কতকক্ষণ একজারগায় 
চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকে এবং তখন পাত! দিলেও খায় না । কতকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর সাপের মত খোলস 
ছাড়ে । খোলস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ বসিয়৷ থাকে, তার পর চলিয়! ফিরিয়া বেড়ায় এবং আবার পাতা খাইতে থাকে । 

২৩ দিন খাইয়! আবার বিশ্রাম করে এরং আবার খোলস ছাড়ে । খোলস ছাড়িবার পর রং একটু বদ্লাইয়া 
চুষা? এইরূপে খাইতে খাইতে যত বড় হয়, সর্বসমেত চারি বার কেহ কেহ বা! পাঁচ বার খোলস ছাড়ে । শেষ 
ধিষার খোলস ছাড়িবার পর রং এই চিত্রপটের ৬ ও ৭ চিত্রের মত সবুজ হইয়া! যায়। তার পর ৪1৫ দিল রা 
বড় ইইলে পুত্তলি হয় এবং শেষে গ্রজাপতি হইয়| বাহির হয় । 



১ম চত্রপট | 





রা রি দেখা নেবু পোকা চাবি জব প্রথম-'ডভিম (চিত্রপটের ১ চিজ) ডিমের 
ধাধা এবং ঈউ প্রা লাগ! । ফিতীয-_সৌধু পাকা ( চিঅপটেব ২৭ চিত্র)? এই অবস্থায় 

ৃ পা ।কাঁড়াই পাতা কাটিরা কাঁটা খার। জৌটবেলার় ইহাব বঙ চিত্রপটের ২৩১৪, ও ৫ চিত্রের 

থাকে? ঘড় ঘ়্ ইইলে সবুজ হয। ভৃতীর-_ পুলি (ডিরপর্টের ৮ চিনর)) পুততলি অবস্থায় কিছুই খার না এবং 
রা চুপ বনিয়া নড়ন চড়ন রহিত হই! বসির] থাকে । চতুর্থ প্রজাপতি (চিত্রপটের ৯ ও। ১০ চিত্র )1 
রদাপতির চারিটা বড় বড় ডানা আছে এবং ছয়টা পা আছে। ইহাঁর কামড়াইবার মুখ নাঁই। তাহার বগলে 
জী সক বটবার নলের মত একটা গুড় আছে। সাধারণতঃ এই শুঁড় চিত্রপটের ৯ চিত্রের স্তায় টান থাকে। 
প্রতাপতি ইচ্ছামত এরই গড় গুটাইতে ও সোজ| করিতে পারে । অনেকেই দেখিয়া থাকিবে, অনেক প্রজাপতি 
ফুলেব উপর বসিয়া শু'ড় সোজ! করিয়া ফুলের ভিতর চুকাইয়া দেয় এবং ফুলের মধু চুষিষা খায় । ফুলের মধু কিন্বা 

এই রকম তর্নল পদীর্ঘই প্রজাপতি মাত্রেবই খাবার । ছোট বড় যত প্রজাপতি দেখা যাষ, তাহাঁদেব মধ্যে কাঁহাবও 
কাঁশড়াইবার মুখ নাঁই। প্রা সকলেরই এই রকম শুঁড় আছে। প্রজাপতির দেহ লোমে ঢাকা । প্রজাপতিব 

ডানা যদি ধরা যায় তাহ! হইলে আঙ্গুলে এক রকম ধূলাব মত জিনিস লাগে । ইহা অতি ক্ষুদ্র আঁইস। 
প্রজাতি মাত্রেবই ডানা এই রকম আঁইসে ঢাক! । কোন পতঙ্গ প্রজাপতি কিনা সন্দেহ হইলে এই আঁটস দ্বাবা 

ধর! ঘায়। 

ওয় পোকা, বেগুনেব পোকা ও নেবু পৌকাব মত যাহাদেব ৮ জৌড়া পা থাকে তাহাবা সকলেই 

কোঁন ন৷ কোন প্র্াপতিব অপরিণত অবস্থা । ইহাদ্দিগকে প্রজাপতিব কীড়া বলা যায়। সকলেই ক্রমে 

গুতলি হইবে এবং শেষে গ্রজাপতি হইবে । কাহাবও কাহানও ৮ জোড়াব কম পা থাকিতে দেখ' যাষ , 
কাহারও ৭ জোড়া, কাহাবও ছয় জোড়া বা কাহাবও ৫ জোডা থাকে । প্রজাপতিব কীড়াব ৫ জোড়াব কম বা 
৮ জোড়ার বেশী পা থাকে না। ইহাব মধ্যে মাথাৰ কাছে গিবাযুক্ত পাষেব সংখ্যা কখনও কম হব না। ইহাদের 

হখ্য! সব সমযেই ৬্টী থাকে । যদ্িপায়েব সংখ্যা ৮ জোড়াঁব কম হয তবে শবীবেব মধাভাগ হইতে লেজেব 

দিফে কমিতে আরম্ভ হয় । যাহার ৫ জোড়া প! থাকে তাহাব লেজেব দিকেব ছুই জোড়া এবং মাথার কাছের তিন 

জোড়া গিরাযুক্ত পা থাকে । ধাহাব ছয় জোড়া পা 

থাকে তাহাব লেজের দিকে তিন জোড়! এবং মাখাব 

কাছেব গিরাযুক্ত তিন জোড়া থাকে; ইত্যাদি। 

কাহাবও কাহাবও ৮ জোড়া প! থাকে কিন্তু শবীবেব 
মধ্যভাগের পা অন্তান্ত প1 অপেক্ষা ছোট থাকে যেমন 

৫৩ চিত্র। ৮ জোড়ার কম থাকিলেও শরীবের 

মধ্যভাগের পা এইরূপ ছোট থাকিতে পাঁবে। পায়ে 

সংখয। করিয়। প্রল্লাপতির কীড়া সহজেই ধব৷ যাঁয়। 
সাধীর গায়ে রোক্া বা! লোম থাকে তাহাকে শু বা 

পাকা বলে এবং যাহার গায়ে রে! থাকে না, 

ম্বীহাকে হৃতর্লী গৌকা বলে। 

রঃ শ্সপ্পা” (১৫ চিত্)। “মশীব কামড়” | ১০ 
'কলিত ধখার ঘলে। প্রকৃতপক্ষে ছারের মত ইহাবাও 1১6,০০৭, 2১১০ 
কাকার না, পক গুড় টুকাই! রক্ত চুষিয়া খা। টিটি রিনি ২ ১৬.১৪৭৯০১ট 

ইহাদের গড় ছারের শঁড়ের মত নয় । ইহ সম্মুখে ১৫ চিন্তর--মশা। 
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১০ ফসলের পোকা । 

সরু নলের মত থাকে । তবে ছুইই একই ভাবে চামড়ার ভিতর গুড় ঢুকাইয় রক্ত চুষিয়া থায়। মপারও ছয়টা 
পা'আছে এবং ছুইটা শু'ঙগ আছে? শুঁলের উপরে কমই 
হউক আর বেশীই হউক সরু সরু লোম আছে। ইতাদের 

কেবল মাত্র ছুইটা ডানা থাকে এবং অপর ছুইটী ডানার 
বদলে ছুইটা সরু ছোট কাটা থাকে; এই কাটার মাথা 
মোটা ও গোল। ১৬ চিত্রে ভানা ছড়াইয়া একটী মাছি 

দেখান হইয়াছে ; ইহার ডানার পশ্চাতে এই কাটা রহি- 

য়াছে। আমাদের ঘরে যত মাছি দেখিতে পাই তাহা- 

দেরও এই রকম ছুইটা ডানা থাকে এবং অপর ছুইটা 

ডানার বদলে দুইটা কাটা থাকে । ডাস ও কুকুরমাছিও 
১৬.চিত্র--মাছি। এই জাতের,। 

ন্বুহতিক শ্মাছ্ছি | (১৭ চিত্র) যাহারা রেশমের জন্য পলু পোকা পোষে তাহারা বেশ জানে ১৭ 
চিত্রের গ্তায় এক রকম মাছি পলু পোকার পরম শক্র। যে ঘরে পলু পৌকা রাখা হয় সেই ঘরের দরজায় চিক বা 

সরু জাল টাঙ্গাইয়৷ রাখা 

হয়, যাহাতে এই মাছি 

না ঢুকিতে পায় । এই 

মাছিকে জায়গায় জায়- 

গায় কুজি মাছ বলে। 

কুজি মাছি পলু পোকার 
ঘরে টুকিতে পাইলেই 

পলু পোকার গায়ে ছোট 

ছোট ডিম পাড়ে । ডিম 

ফুটিলে মাছির কীড়া ব| 

কমি পলু পোকার দেহের 

ভিতর ঢুকিয়! ভিতর 

হইতে শরীর কুরিয়! কুরিয়া 
খায়। সেই সময় হয়ত পলু 
পৌকা গুটী প্রস্তত করে। 

কুজির কমি, পলুর দেহ ও 

গুটা ভেদ করিয়া বাহির হয়। তখন ইহা দেখিতে এই চিত্রের বাম ধারের নীচের চিত্রের মত বা চলিত কথায় 
বড় মুড়ীর মত। বাহির হইয়া এক দিনের মধ্যেই শুকাইিয়। বাম ধারের মাঝখানের চিত্রের ম্যায় একটা বীজের 
মত দেখার়। ইহাই কুজির পুত্ুলি। তারপর পৃত্তলি হইতে মাছি বাহির হয়। কুজির মত যাহারা অপর 

পোকার দেহের ভিতর ঢুকিয়া খায়, তাহাদিগকে পরবাসী পোকা! বল! যায় । যাহার দেহের ভিতর ঢুকিয়া 
থায় সে মরিয়া! ষায়। 

আমাদের দেশে তাল কিম্বা কোন পীকা ফল প্রায় ঢাকা দিয়! রাখে । আটঢাকা রাখিলে যদি মাছি বসে 
তবে  মেছেতা” পড়ে । মেছেতা আর কিছুই নয় মাছির ডিম । মাছি বসিয়! ভিম পাড়ে । সেই ফল যদি রাখিয়া 

১৭ চিত্রে কুজি মাছি। 
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দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে মুড়ীর মত পোকা হইয়াছে দেখা যাইবে। মাছির ডিম হইতে এই সমস্ত পৌঁকা 
জন্মিয়াছে। ইহারা মাছির কীড়া | ইহাদের পা থাকে না এবং মাথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত 
কমি ক্রমে ১৪শ চিত্রপটের ৩ চিত্রের স্াঁয় লাল বা কাঁল বীজের মত পুশ্তলি হয় এবং পুত্রলি হইতে শেষে মাছি 
হইয়া বাহির হয়। | 
পোশ্গল্ল জাতি ন্নির্পশ্র। পাখীরা ডিম পাঁড়ে। ডিম হইতে যখন ছান! বাহির হয় ছানারা 

দেখিতে বড় পাখীরই মত হয়, "তবে ডানা থাকে না ও গায়ে গোয়া থাকে না । সেই জন্য পাখীর দুইটা জন্ম 
বলে। একবার ডিমরূপে আর একবার পাঁখীরূপে। আর্শলা ও ছারেরও সেইরূপ ছুইটী জন্ম, একবার ডিমরূপে 
এবং আর একবার আর্শলারূপে ও ছাররূপে। যে সমস্ত পোকার এই রকম ছুইটী জন্ম তহাদিগকে দ্বিজন্ম 
পৌকা বলা হয়। নেবুর পোকার চারিটা জন্ম, একবার ভিমরূপে, দ্বিতীয়বার নেবু পৌক! বা কীড়ারূপে, 
তৃতীয় বার পুত্তলিকূপে এবং চতুর্থবার প্রজাপতিরূপে । যাহাদের এই রকম চারিটী জন্ম তাহাদিগকে চতুর্জন্ম 
পোকা বলা যায়। কুজিমাছি এবং মেছেতার মাছিও চতুর্জন্ম। চতুর্জনম পৌকার চারি জন্মের অবস্থার 
আক্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন! ডিমের মহিত কীড়ার আকারের কোন মিল নাই, কীড়ার সহিত পুত্তলির আকারের 
কৌন মিল নাই এবং পুত্তলির সহিত পতঙ্গের আকারের কোন মিল নাই। চতুর্জন্ম পৌঁকার চারিটা 
অবস্থা সাধারণতঃ নিম্লিখিত নামে কথিত হয় । যথা 

(১) ডিম 

(২) কাড়া-_ডিম হইতে যখন ফোটে তথন কড়া বলে। কীড়া অবস্থাতে খায় । 
(৩) পুত্তলি_ইহা নিশ্চল অবস্থা, এই অবস্থায় কিছু খায় না। 

(৪) পতঙ্গ- এই শেষ ও পরিণত অবস্থা । এই অবস্থায় উড়িতে পারে, সঙ্গম করিতে পারে এবং 

ডিম পাড়ে। পুর্ব্ব তিন অবস্থায় পারে না । এই অবস্থাতেও থায়। 
অতএব দেখা যাইতেছে ছ্বিজন্ম (পোকার কীড়া বা পুত্তলি অবস্থা নাই। ইহাদের ডিম হয় এবং 

ডিম হইতে ফুটিলেই ছান| দেখিতে মাতৃপৌকার মত হয় এবং মাতৃপোকার মত খায়। ছোট বেলায় 
ডানা থাকে না, ক্রমে ডানা গজায় । ডানা বড় হইলেই পোকা পরিণত হইল, তখন স্ত্রী ও পুং পোকা সঙ্গম 
করে এবং আবার নিজের! ডিম পাড়ে । 

চতুজন্ম পৌকার চারিটা পৃথক পৃথক অবস্থা থাকিবেই। যখন পতঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখনই 
কেবল পোক! পরিণত হইল এবং তখন স্ত্রী ও পুং পতঙ্গ সঙ্গম করে এবং আবার নিজেরা ডিম 
পাড়ে । 

উপরে যে সমস্ত উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, পোকা কাহাকে বলে তাহা হইতে বোঝা যাইবে । পাখী 
এবং বাছুড় ছাড়া যাহার! উড়িতে পারে তাহারাই পৌকা। পরিণতবয়ঙ্ক পৌকা মান্রেরই ৩ জোড়া গিরাযুক্ত 
পা থাকিবেই থাকিবে । অনেকের ডান! থাকে না যেমন ছার ও উকুন। কিন্তু ইহাদের ছয়টা পা থাকে। 
মাকড়সা! পোকা নয়, কারণ ইহার ৪ জোড়া পা (৭৪ চিত্র দেখ) কিন্বা' কেন্নাই বা কেন্নো৷ পোঁকা নয়, 
কারণ ইহার ৪০ জোড়ারও অধিক পা। শুঁয় পোক! ও 

হ্থুতলী পৌকার ৫ জোড়া কিম্বা ছয় জোড়া কিম্বা ৭ জোড়া 
কিন্বা ৮ জোড়া পা থাকে ' ইহার মধ্যে গিরাধুক্ত পা কেবল 
৩ জোড়া। ইহারা প্রজাপতিতে পরিণত হইলে কেবল 
৩ জোড়া পাঁথাকে। গোঁবরে পোকার ৩ জোড়! গিরাধুক্তৎ 
পাথাকে। গৌবরে পৌকাও শেষে ভোমরায় পরিণত 
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হয না তোমরার বিবরণ অন্তর দেখ) | মৌমাছি বোল্তা এবং মাছির কৃমির পায়ের চিহ্নমাত্র থাকে না । কিন্ত 
ইহারা যখন মৌমাছি, বোল্তা৷ বাঁ মাছিতে পরিণত হয় তখন ইহাদের ছয়টা গিরাযুক্ত পাহয়। সকল 
পোকারই ছুইটা করিয়া শুঙ্গ থাকে । 

উপরে যে উদাহরণ দেওয়া! হইয়াঁছে তাহা দ্বারা ৭ জাতের পৌকা৷ দেখান হইয়াছে । 
প্রথম-_গঙ্গাফড়িঙ, আর্শল! ও উইচিংড়ি। এই জাত দ্বিজন্ম। 

দ্বিতীয়-_বাদলা পৌঁকা ও জল ফড়িউ। এই জাতের কতক চতুর্জন্ম, কতক দ্বিজন্ম । 

তৃতীয়_ মৌমাছি, বোল্তা, কুমরে পৌঁকা ও পিঁপড়ে । এই জাত চতুর্জন্ম । 

চতুর্২_কঠিনপক্ষ পৌক! যথা শসা কুমড়ার হল্দে পোকা, ধাম্সা পৌকা, চেলে পোকা, সাপের 
মাসীপিসী। এই জাত চতুর্জন্ম। 

পঞ্চ প্রজাপতি । এই জাত চতুর্জন্ম। 
ষষ্ঠ__মশা। ও মাছি। এই জাত চতুর্জন্ম | 
সপ্তম ছার ও গান্ধি বা ভোমা । এই জাত দ্বিজন্ম'। 

পোঁকার আরও ছুই জাত আছে; এ পুস্তকে তাহাদের আলোচনা অনাবহক। পক পরিণত না হইলে 

তাহ! কোন্ জাতের ধরা বড় কঠিন। যে সমস্ত পোকার সম্পূর্ণ ডানা গজাইয়াছে তাহারাই পরিণত । তাহার মধ্যে 
আবার অনেক পোক! আছে যাহাদের ডানা হয় না; যেমন ছার ও উকুন। যে সমস্ত পোকার ডানা হইয়াছে 

তাহারা আর বড় হয় না। অনেকে মনে করে সম্পূর্ণ ডানাওয়ালা ছোট গল্গাফড়িও বড় গঙ্গাফড়িঙের ছানা, 
ইহ! ভ্রম। ইহাদিগকে ছুই আলাদা আলাদ! পোকা বলিয়া! ধরিতে হইবে । 

পোকার জাত ঠিক করিতে হইলে প্রথমে ডানা দেখিতে হয়, তার পর খাইবার মুখ কি রকম দেখিতে হয়। 

যে পতঙ্গের কেবল ছুইটা মাত্র ডান! থাকে, খুব সম্ভব তাহ দ্বিপক্ষ মশা ও মাছির জাতের । যাহার চারিটা পাঁত্লা 
পরিষ্কার ভান! আছে, যদি চাঁরিটী ভানাই দেহের অপেক্ষ! বড় এবং প্রায় সমান হয় এবং প্রত্যেক ডানাতেই অনেক 
সক্ষ সরু শিরা মিহী জালের মত সাজান থাকে তবে ইহা জলফড়িউ ও বাদ্লা পৌকার জাতের । যদি চারিটা ডান! 
তত বড় না হয় এবং পশ্চাতের ডানা অগ্রের ডানা অপেক্ষ1 কিছু ছোট হয় এবং প্রত্যেক ডানাতে মিহী জালের 
মত শির! না থাকে তবে ইহ! মৌমাছি ও বোল্তাঁর জাতের প্রজাপতি সহজেই চেন! যাঁয়, যদি সন্দেহ হয়, তবে 
ডানাঁতে আইস আছে কিনা দেখিলেই হয়। প্রজাপতির মধ্যে কতক দ্দিনচর, তাহারা দিনের বেল! উড়িয়! বেড়ায় 
এবং কতক নিশাচর, তাহার! দিনের বেল! কোনখানে লুকাইয়। থাকে এবং সন্ধ্য! হইলে বাহির হয়। কঠিনপক্ষ 
পৌঁক! সহঞ্জেই ধরা যায়। অনেক গান্ধির জাতের পোকার, কঠিনপক্ষ পৌঁকার মত চেহারা হয়। সেস্থলে মুখ 
দেখিলেঁই ধরা যায়। কঠিনপক্ষ পোকার কামড়াইবার মুখ আছে এবং গাদ্ধির জাতের কামড়াইবার মুখ নাই; 
কেবল রস চুষিবার জন্ত একটা শঁড় আছে; সেই জন্য এই জাতের পৌঁকাকে শোষক পৌঁক! বলে। আরও কঠিন 
পক্ষ পতঙ্গের পীঠের মাঝখানে লম্বালঘ্ি কাট! দাগ থাকে, শোষক পোকার তাহা থাকে না। ইহা! দেখিয়াও ধর 
যাঁয়। গঙ্গাফড়িঙের জাতের পোকা সহজেই ধরা যাঁয়। এই সকল লক্ষণ দ্বার অনেক পোকার জাতি নির্ণয় করা 
যায়। আবার অনেক স্থলে অপর লক্ষণ না দেখিলে চেনা যায় না । 

পোক্চা খাদ্যে । পোকার মুখের গঠন দেখিয়! বলা যায় পোকা! কি রকমে খায়। যদি দেখ। 

যায় কোন পোকা কোন গাছের পাত কাটিয়া খাইয়াছে এবং সেই গাছের উপর বদি কোন শোষক পৌকা 
বসিয়৷ থাকে তবে এই শোষক পোকাই পাতা খাইয়াছে এরূপ মনে করা উচিত নয়। শোষক পোক! কেবল 
রস চুষিয়া খাইতে পারে, তাহার পাতা কাটিয়া নিভািদিকি নিম্নে চিত্রগুলিতে পোকার সাধারণ কয়েক 
প্রকারের মুখ দেখান হইল। 
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গুয়। পোকা ও সুতলী পোকার 
মত যাহার! গাছের পাতা কাটিয়া খায়, 

তাহাদের ছোট ছোট দীতওয়ালা মুখ থাকে 

(১৯ চিত্র দেখ )। ধাম্সা পোকা'ও সাপের 
মাসীপিসীর মত যাহার! অন্ত পোকা ধরিয়া 

থায়, তাহাদের দাড়ারালা৷ মুখ থাকে, 

যাহাতে সহজেই অন্য পৌকা ধরিতে পারে 

(২০ নংচিত্র দেখ)। উইচিংড়ির মত 

যাহারা গাছের উটা কাটিয়া দেয় (ইহার 

বিবরণ অন্থাত্র দেখ) তাহাদেরও বড় শক্ত 

দাতওয়ালা মুখ থাকে (২১ চিত্র দেখ )। 

গান্ধির মত যাহার! রস চুষিয়া খায় তাহা- 
দের মুখ সরু নলের মত ( ১০ চিত্র দেখ)। 

মশা ও ভাস প্রভৃতির মুখ ২২ চিত্রে দেখান 

হইয়াছে । প্রজাপতির মুখ ১ম চিত্রপটের 

৯ চিত্রে দেখান হইয়াছে । ইহা ছাড়া 

মৌমাছির মুখ এরূপে গঠিত যে ইহারা মধু 
চাটিয়া লইতে পারে এবং কামড়াইতেও 
পারে। 

২১ চিত্র-্”। ২২ চিত্র--মাছির মুখ । 

খাদ্যান্ুসারে পোকার নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যায় )-- 

প্রথম-_-শাক্ সব্জী-ভোজী,__যেমন গুঁয়াপৌকা, নেবুপোকা, গঙ্গীফড়িও ইত্যাদি। উদ্বাহরণে মাত্র 

কয়েকটী পোকার নাম কর! হইয়াছে । গাছের শিকড় হইতে আরম্ভ করিয়া ডাটা, পাতা, ফুল ও ফল সকলেই 

পোকা! লাগে । গান্ধির মত অনেকে পাতা চঠিনিলাগনির থাইলেও গাছের রস চুষিয়া খায়। ইহাদিগকেও 
এই শ্রেণীভুক্ত কর! হয়। 

দ্বিতীয়-"ময়ল! জাল ও হৃক-ভোজী,_ যেমন গৌৰযে পৌর গে মহিষাদির বি খায়? ঘুগ মর গাছ ও 



১৬৪ ফসলের পোকা । 
সপ শী শশী শি সাপে শীল পাশ 

শুকান কাঠ খার ; পোকা মাকড় মরিলে পিপড়েরা টানযা লইয়া যাই থায়; উই গুকান কাঠ, পতিত পাতা 
কুটা ইত্যাদি খায় । 

তৃতীয়__হিংশ্রক ; যাহারা অস্ত পৌক! মারিয়া খায়। হিংশ্রক পৌকাকে ছুই পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা যায়। 

(১) পরভোজী-_ধাম্সা পোকা, সাপের মাসীপিসী ও জলফড়িঙের মত যাহারা অন্য পোকা ধরিয়া 

থায়। ব্যাত্রে যেমন মানুষ গরু খায় ইহারা সেইরূপ অন্ত পোকা ধরিয়া খায়। কুমরে পৌকা অন্য পোকা ধরিয়া! 
আনিয়া নিজের সন্তান সম্ভতির খাদ্য যোগায় । ইহাদ্দিগকেও এই শ্রেণীভুক্ত কর! যায় । 

(২) পরবাপী-_ইহ্ারা কুজি মাছির মত অন্ত জীবিত পোকার গায়ে ডিম পাড়ে । ইহাদের সস্তানেরা 
এ জীবিত পোকার দেহের ভিতর থাকিয়া দেহকে কুরিয়া কুরিয়া খায়; কাজে কাজেই এ পৌকা মরিয়া! 

যায়। মাছির জীতের এবং বোল্তার জাতের অনেক পৌকা কেবল এই রকম পরবাসীরূপে জীবিকা নির্বাহ 
করে। দ্বিজন্ম, চতুর্জন্ম প্রায় সকল পৌঁকাতে এইরূপ পরবাসী পোকা দেখা যায়। পরবাসী পোকারা পতজ, 
পুত্রলি, কীড়া ও ডিম সকলই আক্রমণ করে । অনেক সময় দেখা যায় এক পৌকার ডিমের ভিতর পরবাসী 
পৌক! ডিম পাড়িয়াছে। সে ডিম কখনও ফোটে না। পরবাসী পোকার কীড়া ডিমের ভিতরের সমস্ত জিনিস 

থাইয়৷ বড় হয় এবং কিছুদিন পরে ডিমে ছিদ্র করিয়া পতঙ্গ হইয়৷ উড়িয়া যায় । 

চতুর্থ__রক্তপায়ী-__যেমন ছার, উকুন, মশা, ভাঁস। ইহারা অন্ত জীব জন্তর রক্ত চুষিয়া খায়। মানুষের 

মাথায় যেমন উকুন থাকে, €সইরূপ গো মহিষ এবং পাখীদের দেহেও উকুন দেখিতে পাওয়া যায়। 

পঞ্চম-_গার্স্থ্য পৌকা- প্রকৃত পক্ষে ইহারা এক পৃথক শ্রেণী নহে। উপরের কয়েক শ্রেণীর পোকার 

মধ্যে যাহারা মানুষের ঘরে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাদ্িকেই গাহ্স্থ্য পোকা বলা যায়। যেমন গোলার 

শন্য ধান, কলাই প্রভৃতির পৌকা এবং আর্শলা ইত্যাদি । ইহাদিগকে ময়লা জঞ্জাল ও মৃত-ভোজী শ্রেণীর 

মধ্যে ধরা যায় । ইহাদের মধ্যে রক্তপায়ী পৌকাও আছে, যেমন ছার ও মশা । 

এ সকল পোকার মধ্যে শাক্ সব্জী ভোজী পৌকা, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া এবং কয়েকটা গারহস্থ্য 

পোকা গোলার ধান কলাই ইত্যাদি নষ্ট করিয়া ক্লষকের ক্ষতি করে। হিংশ্রক পৌকারা কৃষকের বন্ধু । উপকারী 

পোকা নাম দিয়! ইহাদের বিবরণ এই পুস্তকের শেষে দেওয়| হইয়াছে । শাক্ সব্জী-ভোজী পৌঁকা সকর্লেই 

ফসল খায় না। যাহারা ফসল খায় তাহারাই কৃষকের শত্র । শাক্ সব্জী-ভোজী পোকার মধ্যে কেহ কেহ 

কেবল এক রকমেরই গাঁছ থাইয়৷ বাচিতে পারে। সাধারণতঃ পৌকারা এক জাতীয় সমস্ত গাছ খাইয়া থাকে । 

যেমন কাপাসের পৌকা কাপাস জাতীয় অগ্তান্ত গাছ খাইতে পারে, যেমন টেঁড়সূ পেটারী ইত্যাদি; 
আঁকের পোকা আক্জাতীয় মন্ক। জোয়ার বাজ্র! প্রভৃতি খায়। অনেক পৌঁক! আছে যাহারা নান! জাতের 

গাছ খাইতে পারে, যেমন পাটের শুঁয়া পোকা ও কাতরী পৌঁকা, তামাকের লেদ। পোকা, ছোলা মহরের 
লেদা গৌক! প্রভৃতি । যে পোকা অনেক প্রকার গাছ খাইয়া বাঁচিতে পারে তাহারাই বেশী অনিষ্টকারী হয়। 

কারণ সমস্ত বসরই কোন না! কোন গাছ খাইতে পায় এবং ইহার বংশ বাড়িতে থাকে । যাহার! কেবল 
এক রকম গাছ খায় সেই গাছ না পাইলে তাহাদের বংশ বাঁড়বার স্ুবিধ! হয় না। 

গরে ফসলের পর ফসলের পোকার বিবরণ দিবার সময় পৌঁকাদের আচরণের বিস্তৃত আলোচন! করা 
হইয়াছে, এখানে ডিম কীড়া পুত্তলি ও পতঙ্গ সম্বন্ধে সাধারণ দুই এক কথ! বলা আবশ্তক বোধ হইতেছে। 

ভিম--অনেকে মনে করে, ক্ষেতের পোকা আপন! আপনিই জন্মে । ক্ষেতে যদি শুঁয়াপোক! লাগিয়াছে 

তবে বলে অমুকদিনে মেঘ ডাঁকিয়াছিল সেই জন্ত শুঁয়া পোঁকা মাটি হইতে জন্মিয়াছে কিন্বা আকাশ হইতে 
১পড়িয়াছে। ইহা ভ্রম... প্েমক!(আপনা আপনিই কখনও জন্মে না। মাতৃপৌকা প্রথমে ডিম পাড়ে, সেই ভিম 
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হইতে পোকা জন্মে । প্রীয় সকল পৌকাই ডিন পাঁড়িবার পর মরিয়া ায়। উই, পিঁপড়ে, মৌমাছি প্রভৃতি 
কয়েক প্রকার পোকা ছাড়া আর কেহ ডিম বা সন্তান সম্ততির যত্ব করেনা । তবে পোকা মাত্রেই সস্তান 
ডিম হইতে ফুটিলেই যেখানে খাবার পাইবে কেবল সেই স্থানে ডিম পাড়ে । অনেক সময় মাতৃপোক! থাবার 

ন! পাওয়। পর্য্যস্ত ডিম পাড়ে না । নেবু পৌকার প্রজাপতি কচি কচি নেবু পাতার উপর ডিম পাড়ে । ডিম হইতে 

বাহির হইয়াই পোকা কচি কচি নেবু পাত! খাইতে পায়। কিন্তু প্রজাপতি আর কখনও সন্তান খাইতেছে 
কিনা বা সন্তান কেমন আছে দেখিতে আসে না। প্রত্যেক পোকারই ডিম পাড়িবার ধরণ ভিন্ন । কেহ আর্শলার 

মত ভিম্ব-কোঁষের ভিতর ডিম পাড়ে, কেহ পাতায় এখানে একটা ওখানে একট! ডিম পাড়িয়া যায়। কেহ এক 

জায়গায় গাদ! করিয়া অনেক ডিম পাড়ে এবং গাদাটা লোম দিয়! ঢাকিয়া দেয়; ইত্যাদি। ডিম ফুটিবার সময়ও 

প্রত্যেক পোকার পক্ষেই ভিন্ন । মা'ছদের ডিম প্রায় ছুই এক দিনেই ফোটে। প্রজাপতির ডিম সাধারণতঃ 

৩1৪ দিনে ফোটে । সকল পৌকারই ডিম ফুটিতে শীতকালে, শ্রীক্ম ও বর্ষ! অপেক্ষ! বেশী দিন লাগে । অনেক 

সময় দেখ! যায় ঠাগার সময় অনেক ডিম ফোটে না । পরে গরম পড়িলে তবে ফোটে । ডিমের সংখ্যায় কোন 

কোন পোঁকা মাত্র ২।১০টা ডিম পাড়িতে পারে, আবার কেহ ৰ! হাজারেরও বেশী ডিম পাড়ে । গঙ্গাফড়িঙ জাতের 

পোকার! প্রায় ৫০ হইতে ১০০ ভিম পাড়ে । মাতা উই একদিনে ৮০০০০ ডিম পাড়ে । প্রজাপতির! সাধারণতঃ 

এক একটীতে ৪০০ বা ৫০০ শত ডিম পাড়ে । 
কীড়া-_ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া আর মাতার যত্ব পায় না। নিজেই যেমন করিয়া পারে খায় এবং 

নিজেকে শক্র হইতে রক্ষা করে। খাইয়া খাইয়া যেমন বড় হয় খোলস ছাড়িতে থাকে । প্রজাপতির কীড়ারা 

অর্থাৎ স্তলী ও শু'য়। পৌঁকার! সাধারণতঃ ৫ হইতে ৭ বার খোলস ছাড় । থোলসের সংখ্যা প্রত্যেক পোকার 

পক্ষে ভিন্ন। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে কীড়া শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে, শীতকালে বাড়িতে গ্রীক্ম ও বর্ষ। অপেক্ষা 

বেশী দ্রিন লাগে । কোন পোকার কীড়া কতদিন খাইয়া বড় হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই । প্রতোক পোকার 

পক্ষে ইহা ভিন্ন। অনেক সময় অত্যন্ত ঠাণ্ড! ব! অত্যন্ত গরম পড়লে কিন্বা খাঁদ্যাভাৰ হইলে কীড়া কিছুদিন 

নিপ্রিতাবস্তায় থাকে । 

পুতলি-_-এই অবস্থায় পোকার! প্রায় নড়ন চড়ন রহিত হইয়! থাকে | এই অবস্থায় শক্র হইতে বিশেষ 

অনিষ্টের সম্ভাবনা ৷ সেই জন্য প্রায়ই পুন্তলি গুটার ভিতর ব1 মাটির ভিতর লুকান থাকে । অনেক পোকা নিঞ্জের 
মুখ হইতে রেশম বাহির করিয়া! এই গুটা প্রস্তত করে; যেমন রেশম ও তসরের গুটা। পলু পোকা! ও তসরের পোকা 
নিজের ভবিষ্যৎ পুত্তলি অবস্থার আবরণের জন্য এই গুটা নিম্ধাণ করে। এই গুটী হইতে মুল্যবান তসর ও রেশম 
পাঁওয়৷ যায়, সেই জন্য যত্বের সহিত লোকে পলু পৌঁকা ও তসরের পোকাক পালন করে। দিনচর প্রজাপতির 

পুত্ুলির শ্রায় কোন আবরণ থাকে না; পুত্তুলি গাঁছের উপর ঝুলিতে থাকে । যেমন ২য় চিত্রপটের ৮ চিত্র এবং 

১ম চিত্রপটের ৮ চিত্র । পোকার! সাধারণতঃ শ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ৮১০ দ্রিন পুত্ুলি অবস্থায় থাকে । শীতকালে 

আরও বেণী দিন থাকে । কখনও কখনও পুতলি অবস্থায় অনেক দিন নিন্্রিত থাকে । 

পতঙ্গ__অধিকাঁংশ পৌকাই পতঙ্গ অবস্থায় ৫1৭ দিনের বেণী বীচে না । পতঙ্গের জীবনের এক প্রধান 
উদ্দেশ্ত বংশরক্ষ! এবং সেই জন্ত ডিম পাড়া । ডিম পাঁড়য়াই প্রায় পতঙ্গ মরিয়া যায়। কুমরে পোকার মত 
যাহাদিগকে ভবিষাৎ সন্তানের জন্য ঘর ও আহার সংগ্রহ করিতে হয় তাহারা বেশীদ্িন বাচে। খাবারের অসস্ভাব 

হইলে অনেক কঠিন পক্ষ পতঙ্গ অনেক দিন বাঁচে । খাবার পাইলে সেই খাবারের উপর ডিম পাড়িয়া তবে মরে। 

স্রীপতঙ্গ প্রায় পুংপতঙ্গ অপেক্ষা আকারে বড় হয়।. অনেক স্থলে স্্রীপতঙ্গের ডান! হয় না৷ কেবল পুংপতঙ্গেরই 
ডান! হয় । পৌকাদের এই বিশেষত্ব যে, যখন পোকা পঙঙ্গাবস্থ। প্রাপ্ত হয় তখনই ইহার পেটে ভিম হয়। এই 

ডিম সঞ্জীবিত করিবার জন্য উঁ৬-পু১ পাওলি আবি, 111! , করিলেও আ্রীপতঙ্গই ভিম 
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প্রসব করিতে পারে কিন্ত এই রকম ডিম কখনও ফোটে না। অনেক পোকা পতঙ্গ অবস্থায় অনেক দিন 
নিত্রিত থাকে । | 

স্ীতব্মিজ্! ॥ বেঙ ও সাপের মত অনেক পৌক! শীতকালে নিদ্রিত থাকে । শীতকালে ছারের উপ্রুব 
অনেক কম হয় এবং মশ! ও মাছি প্রায় দেখা যায় না। ইহার কারণ অতিশয় ঠাণ্ড। পড়িলে ইহার! নিদ্রিতাবস্থায় 

থাকে । অনেক জায়গায় প্রথম শীতের সময় কালীপুজার পর কুল৷ ডালা পিটাইয়া মশ। তাড়াইবার প্রথ। আছে। 
লোকের বিশ্বাস ওঁ দিনে মশ| তাড়াইয়া দিলে শীতকালে আর মশা হইবে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় 

যে লোকে পোকার শীত-নিদ্রার বিষয় অবগত আছে । অনেক পৌকা শীতকালে নিদ্রিত থাকে । অনেক পোকার 

আবার শীতকালেই বংশবৃদ্ধি হয় এবং এই সময়েই ইহারা খায় আর বৎসরের অবশিষ্ট কাল নিন্দ্রিত থাকে । 

পোকারা ডিম, কীড়৷ পুত্তলি ও পতঙ্গ সকল অবস্থাতেই নিদ্রি ত থাকিতে পারে । শীতের পর বর্ষার পুর্ববে কতকদিন 

প্রায় অত্যন্ত গরম থাকে, এই সময়টাও অনেক পোকা নিদ্রায় কাটাইয়৷ দেয় । কেহবা খাবার পাইলে বাহির 

হুইয়া ডিম পাড়ে এবং যদ্দি খাবার না পায় তবে কোন রকমে বর্ষ। পর্য্যস্ত নিদ্রায় কাটায় । 

এই শীত নিদ্রার পর গরম পড়িলে এক সময়ে হয়ত ৮1১০ দিনের মধ্যে অনেক পতঙ্গ বাহির হয় এবং 

এক সঙ্কে ডিম পাড়ে। ২৫ দিন পরে এক সঙ্গে অনেক কীড়া দেখ! যায়। কীড়ারা বড় হইয়৷ পুত্তলি 

হইতে এবং আবার পতঙ্গ হইয়া ভিম পাঁড়িতে যদি দেড় মাস সময় লাগে তবে দেড় মাস পরে পরে 

গ্রই রকম এক সঙ্গে অনেক কীড়া দেখ দিবে । $1৫ বার দেখা দিয়া কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে আবার 

শীত নিদ্রায় অভিভূত হইবে । কিন্ত এই রকম নিয়মানুসারে প্রায় পৌকার বংশবৃদ্ধি হয় না । শীত নিদ্রার পর 
২|১টা করিয়! অনেক দিনে ইহারা বাহির হয়। কাজেই নিয়মান্ুসারে বংশবৃদ্ধি হয় না এবং একই সময়ে এক 

সঙ্গে ডিম কীড়া পুত্লি ও পতঙ্গ সবই দেখা যায় । 
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পোকার উৎপত্তি, বাঁড়, নিবারণের উপায় ও নি ্র | 
অনিষ্টকারী পোকা যেমন সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সঙ্গে যাহাতে ইহাদের সংখ্যা খুব বাঁড়িয়! না যায়, ঈশ্বর 

তাহারও উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। কাক, শাঁলিক্, ময়না প্রভৃতি কত রকমের পাখী পোকা ধরিয়া খায়) 

টিক্টিকী, গির্গিটা, বে, মাকড়সা প্রভৃতি আরও কত প্রাণী পোকা খায়! জীবন ধারণ করে। হিংশ্রক 

পরভোজী ও পরবাসী পোকাতেও অনবরত কত পৌক! নাশ করিতেছে । অনিষ্টকারী পোকাকে দমনে রাখিবার 

জন্য এই সমস্ত স্বাভাবিক উপায় । পোঁকার বংশ অতি শীঘ্ব বাড়িয়া ষায়। যে কোন প্রজাপতি প্রায় ৫০০শত 

ডিম পাড়ে । ডিম হইতে আবার এক মাস কি দেড় মাসের মধ্যেই প্রজাপতি হয় । এই ৫০০ শতের যদি 

সকলেই প্রজাপতি হয় এবং অদ্ধেক স্ত্রী প্রজাপতি হয়, তবে ২৫০ শত স্ত্রী প্রজাপতি ১২৫০০০ ডিম পাড়িবে। 

আবার এক মাস কি দেড় মাস পরে ৭৫০০০ স্ত্রী প্রজাপতি শ্রতোকে ৫০০ ডিম পাড়িবে। অতএব দেখা 

যাইতেছে, উহ্নাদের সংখা! কত শীঘ্র বাড়িতে পারে। কিন্তু নান! দিক হইতে দমনের উপায় থাকাতে সচরাচর প্রায় 

এত বাঁড়িতে দেখা যায় না । উপরে যে সকল শক্রর কথ! বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া পোক দমনের আরও ছুইটী 
উপায় আছে; (১ আবহাওয়_-অত্তান্ত শীতের সময় এবং অত্যন্ত গরমের সময় অনেক পোৌকাই 
নিদ্রিত থাকে । অতএব এই সময় ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না। তা ছাড়া নিদ্রিত অবস্থায় শত্রর আক্রমণে 

এবং অন্য কারণে অনেকের মৃত্যু হয়। ঝড় বুষ্টিতেও অনেক পোক! বিশেষতঃ অনেক পতঙ্গ নিহত হয়। 
(২) খাদ্যাভাব--কেবল বর্ষাকীলেই অনেক গাছ সতেজে জন্মে। তাঁর পর শীতকালেও .অনেক গাছ 

থাকে এবং অনেক নুতন গাছ জং । ভার পর অনেক গাছ পাতাই গুবাইয়া ষায়। যেপোকা এমন গাছ 

থায়, যাহা কেবল বর্ধাকােই জন্মে, তাহার খংশ কেবল বর্ষাবালেই বাড়তে পারে, অন্ত সময় খাদযাভাবে 

বাড়িতে পায় না। যে জময় গাছ পাও গুবাইয় যায়, তখন অনেক পোকারই বংশ বাড়ে না। 

অতএব দেখা যাইতেছে স্বাভাবিক শক্র, জাঁবহাওয়া এবং খাদ্যাভাব এই তিন কারণে সাধারধতঃ 

পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না। কিস্ত মানুষ নিজের কার্যগুণে অনেক সময় পোকার বাঁড়ের সুযোগ 

করিয়া দেয়। এই রকম কয়েক বিষয়ের উল্লেখ করা যাঁইতে পাঁরে ;-__ 

. (১) এক দেশ হইতে অন্ত দেশে পৌঁকা আমদানি করা ) দৃষ্টান্ত স্বরূপ বীজ আলুর পোকার কথা বল 
যাইতে পারে। - এই পোকা আমাদের দেশে ছিল না। বীজ আনুর সঙ্গে বিলাত হইতে এখানে. আসিয়াছে । 
আমেরিকায় এইরূপে এক রকম প্রজাপতির কীড়া লইয়! যাওয়ায় ইহার সংখ্যা এত বাড়িয়াছল, এবং ইহ! 

এত অনিষ্ট করিয়াছিল যে ইহাকে দমন করিতে বাৎসরিক চাঁরি লক্ষেরও অধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াঁছিল। 

যখন কোন গোকাকে এক দেশ হইতে অন্য দেশে লইয়া যাঁওয়া যায়, নূতন দেশে ইহার সংখ্যা প্রথম প্রথম 

খুব বাড়িয়া যায়। কারণ পুরাতন দেশে ম্বভাঁবশক্র প্রভৃতি নানা কারণে ইহার সংখ্যা বাড়িতে পাইত না, নুতন 

দেশে হয় ত. আবহাওয়! সংখ্যা-বৃদ্ধির পক্ষে অন্থুকুল হয়, এবং প্রথম প্রথম কোন শক্র থাকে না । 

(২) কখন কখন বন জঙ্গলাদি বা বড় ধড় গাছ প্রভৃতি কাটার জন্ত আবহাওয়া কিছু বদ্লাইয়! যায় । 

অনেক সময় ইহা পৌকার .সংখ্যা-বৃদ্ধির অনুকুল হয় । 
(৩) স্বাভাবিক গাছ অপেক্ষা কৃষিকার্্য দ্বারা যে সমস্ত গাছ জন্মান যায়, তাহার! কম তেজী। বন জঙ্গলের 

স্বাভাবিক গাছের, পৌক! গ্রভৃতি হইতে অনিষ্ট কমই হয় । কম জোর হইলে সকলকেই সহজে রোগে ধরে। ... 
উ. 



১৮ রঃ ফসলের পোকা । 
পি আতিউর রা হার ই লি ভি সা সী পপ এ পা সপ 

রি একই ফসলের চাষ করা হয়। অতএব এই ফসলের পৌকাকে খাবার ুিস খুজিয়া 
ভিম পাঁড়িতে হয় না । যদি খাবার খুঁজিতে হইত, হয়ত শক্রর হাতে মৃত্যু ঘটিত এবং ডিম পাড়িতেই পারিত না । 
কিন্তু প্রচুর খাবার পাওয়াতে এরকম ভয় থাকে না এবং গোকার সংখ্যা বাড়িয়া! যাঁয়। আবার জল সেচন দ্বারা 
অনেক ফসল প্রারই অসময়ে জন্মান হয়। খাঁদ্যাভাবে হয়ত এই সময় অনেক পোকার মৃত্যু হইত এবং তাহাদের 
সংখ্যা বাড়িত না । কিন্ত এইরূপে খাবার পাওয়াতে তাহাদের বংশ বাড়িবার স্থযোগ হয় । 

(8) অনেক সময় পার্থী, টিকটিকী, বাছুড় প্রভৃতি মারিয়া পোকার শক্র সংখ্যা কমাইয়া দেওয়! হয় এবং 
পোকার! নিঃসক্কোচে বাড়িতে পায় । 

পোকা সর্বত্রই আছে। স্বাভাবিক নিয়মান্ুসারে ইহারা ডিম পাড়ে এবং ইহাদের বংশ হয়। সংখ্যায় 

বাড়িয়া যখন কফসলাদির ক্ষতি করে তখনই আমাদের নজরে পড়ে । পোকা মাটি বা জল হইতে আপন! আপনি 

জম্মে না, কিনা বাতাসে উড়িয়া আসে না বা কাহারও শাপ দ্বারা উৎপন্ন হয় না । নানা কারণে ইহাদের সংখ্য। 

বাড়িতে পারে। উপরে এই বিষয়ের কিছু আলোচন! কর! হইয়াছে। 
বুদ্ধিমান লোকে অনেক সময় পুর্ব হইতে কীড়া ফসল আক্রমণ করিবে ইহা অনুমান করিতে পারে এবং 

সতর্ক হইতে পারে । দৃষ্টাস্তস্বরূপ পাটের কাতরী পোকার কথা বল! যাইতে পারে। যদি এই কাতরী পোকার 
গ্রজাপতিকে আলোর কাছে অনেক সংখ্যায় আসিতে দেখা যাঁয় ব! উড়িতে দেখা যাঁয় তাহ! হইলে ইহা সহজেই 
অনুমান কর! যায় যে যদি অপর কোন খাবার না পায় তবে এই সমস্ত প্রজাপতি পাটের উপর ডিম পাঁড়িবে। 

বুদ্ধিমান লোকে এই সময় পাটের উপর নজর রাখিয়া ইহাদের ডিম জড় করিবে এবং এইরূপে আপনার ফসল 
বাচাইবে । আরও এত বেশী প্রজাপতি দেখিয়া ইহা বোঝা উচিত যে, পুর্বে ইহাদের কীড়ার সংখ্যা ফসলেই 
হউক আর জঙ্গলেই হউক নিশ্চয়ই বেশী হইয়াছিল। হয়ত একটু চেষ্টা করিলেই কীড়াদদিগকে মারা যাঁইত। 

পোকার উপদ্রব একেবারে নিবারণ কর! সাধ্যাতীত। পোকা! কখন আসিবে তাহার কিছুই নিশ্চয়তা 

নাই। তবে গৌকাদের সাধারণ আচরণ দেখিয়া বলা যায় যে যদি নিয়লিখিত কয়েকটা বিষয়ে নজর থাকে, 
তাহ! হইলে অনেক পরিমাণে ইহাদের উপদ্রব নিবারিত হওয়া সম্ভব । 

(১) ক্ষেতের পাশে বা মাঠের কাছে আগাছার জঙ্গল থাকিতে দেওয়া উচিত নয়। গড়া গতিতে 

কেবল ঘাস জন্মিতে দেওয়! উচিত, তাহা হইলে গৌচরও হয় এবং পৌকার বংশ বাঁড়িতে পায় না । আগাছার 

ঝুগি জঙ্গলই পৌোকাঁর ঘর। এই রকম জায়গার কেবল ঘাঁদ জন্মাইলে বা আম ইত্যাদি বড় বড় গাছের বাগান 

করিলে পোকার৷ আশ্রয় পায় না । 

(২) ফসল কাটিয়া লইয়৷ ফসলের গোড়া বা! তাটা বা ফল ভালই হউক আর থারাপ ব] পচাই হউক ক্ষেতে 
পড়িয়/শ্খাকিতে দিতে নাই । যাহা আবহক ঘরে আনিয়! বাকী পুড়াইয়! দেওয়া উচিত। ফসলের পৌকাঁর 

কথা ঘলিবার সময় এই বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য কর! হইয়াছে । 

(৩) একই ক্ষেতে বৎসর বৎসর একই ফসল উৎপন্ন কর! উচিত নয়। অনেক পরিমাণ ক্ষেতে এ বৎসর 

এক ফসল এবং পরবৎসর অন্য ফসল লাগাইলে পোকার উপদ্রব কম হইতে পাঁরে। কিন্তু ২1৪ বিঘা! জমির 

মধ্যে এ রকম পাল! করিলে প্রায় কোন ফল হয় না। 

(8) আমাদের দেশে যে অনেক রকম ফসল এক সঙ্গে লাগাইবার প্রথা আছে তাহা ভাল। কাধায বলে__ 

সরিষা বনে কলাই মুগ, বুনে বেড়াও চাপ্ড়ে বুক । অর্থাৎ আনন্দে বুক বাঁজাইয়! বেড়াও । মিশ্র ফসলে পোকার 

উপদ্রব কম হয়। এক ত পতঙগকে গাছ খু'জিয়! ডিম পাড়িতে হয়। তার পর কীড়া খাইতে খাইতে পাশেই 
'আর থাবা পায় না, মাঁটিতে নামিয়! খাবার ধুঁজিয়া লইতে হয়; তখন বেঞ ইত্যাদির হাতে মৃত্যুর সম্ভাবন! । 
আবার এক রকমের নেক ফসলের মধ্যে যদি অপর রফম ফসলের একটী ছোট ক্ষেত থাকে, তাহা হইলে এই 



পোকার উৎপত্তি, বাড়, নিবারখের উপায় ও প্রতিকার । ১৯ 

ছোট ক্ষেতে পোকার উপদ্রব বেশী হওয়া সম্ভব; অনেক সময় প্রায় সমস্তই নষ্ট করিয়া ফেলে। তবে যদ্দি 
এই রকমের অনেক ছোট ছোট ক্ষেত মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। ৫০০০ হাজার 
বিঘ! অড়হরের মধ্যে ১০ বিঘ! কাপাস ভাল নয়। তবে ষদ্দি এই ৫০০০ বিঘার মধ্যে ১০০০ বিঘা! কাপান 
১০ বিঘ! ১০ বিঘা করিয়া মাঝে মাঝে ছড়ান থাকে, তাহা হইলে ক্ষতি হয় না। 

(৫) অসময়ে কোন ফসল জন্মিলে পৌঁকাদের সুবিধা হয়। কাপাস গাছের প্রায় সমস্ত পোকা চেঁড়স 
গাছ খাইয়া বাচিতে পারে । অতএব কাপাঁস যখন হয় না তখন যদি টেঁড়ন্ হয়, পোকাদের বংশ বৃদ্ধির সুবিধা! 

হয়। অতএব কাপাসের সময় ছাড়! চেঁড়ন্ জন্মান উচিত নয়। অনেক সময় দেখা যায় এখানে ওখানে কোন 

রকমে বীজ পড়িয়া অনেক ফসলের গাছ জন্মে । ইহারাও পোকার বংশ বৃদ্ধির সহায়ত! করে। অতএব এ রকম 
গাছ জম্মিতে দেওয়া উচিত নয়। 

ফাঁদফসল-_পোকাঁদিগকে ফাঁদে ফেলিয়া বা! ঠকাইয় মারিবার জন্ত যে ফসল জন্মান যায়, তাহাকে ফাদ- 
ফসল বলে। ফাদ ফসল ছুই রকম হইতে পারে; (১) আদত ফসল বুনিবার আগে সেই ফসলের সামান্ত চাঁষ 

করিতে হয় | খাবার পাইয়া যত পোকা এই সামান্ত ফসলে ডিম পাঁড়িবে। তখন পোকা সমেত এই সামান্ত ফসল 

ধ্বংস করিতে হয়, তাহ! হইলে আদত ফসল বাঁচিয়া যায়। (২) ফসলের সঙ্গে কোন এক রকম কম মৃল্যবান 
গাছের বীজ বুনিতে হয় । ফসলের সঙ্গে এই গাছ জন্মিবে এবং অনেক পোক! এই গাছ পাইয়া ফসলে তত নজর 
দিবে না। তার পর যখন আর আবহাক হইবে না তখন এই গাছ উঠাইয়া ফেলিয়া! দিতে হয়। 

(৬) ফসলে যে কোন পোকাই দেখা যায়, প্রথম প্রথম যখন ইহাদের সংখা! কম থাকে তখন বাছিয়া 

কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়াই হউক, আর মাটিতে পুতিয়াই হউক, মারিয়া ফেলিলে, ইহাদের সংখ্যা বাঁড়িতে 

পাঁয় না । এই উপায়ে অনেক অনিষ্টকারী পোঁকাকে না বাড়িতে বাড়িতে দমন করা যায় । আমাদের দেশে প্রায় 
কাহারও ৫০০০1৭০০০ বিঘার চাষ নাই । অধিকাংশ লোকেরই ২।১০ বিঘা লইয়া! চাষ । অতএব নজর রাখিয়। 

এইরূপে পোকা! বাছিয়া মার! খুব 
সহজ। ক্ষেতে মুরগী ছাড়িয়া দিলে 

মুরগীতে পৌক। ধরিয়া খায় এবং পোকার 

কুল নাশ করে। ফসলের উপর ছুইটাই : 
হউক, আর দশটাই হউক, যদি কোন 
পোকাকে পাতা কাটিয়া ৰা অন্ত কোন 

রকমে সামান্ত মাত্রও ক্ষতি করিতে 

দেখ! যায় তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে 

মারা উচিত। 

ফসলে পোকা লাগিলে পোকার 

আচরণ দেখিয়া অনেক সময় প্রতি- 

কারের উপায় স্থির করা যায়। তবে 

সাধারণতঃ বাছিয়৷ মার! ছাড়া আর 
কিছুই করিতে পারা যায় না। হাতে 

এক একটী বাঁছ! তত সহজ নয়, সেই 
জন্ত ২৩ চিত্রের ন্যায় হাত-জাল ব্যব- 

হার- কর! যাইতে পারে। চারি হাত ২ চি-স্হাত আর । 



০ই০ রিনি ফসলের পোকা | : 
তিন রিনি টি 

4405554475755259555575555
57854555 

বা পাঁচ হাত বাশের কঞ্চি বা বেতকে বীকাইয়! মশীরীর কাপড় বা যে কোন কাপড় হউক সেলাই করিয়া 

. সহজেই এই রকম হাতজাল প্রস্তত করিতে পারা যায়। 'আবশ্তক হইলে একট! বাট বাঁধিয়া লইতে হয়। ব্ড় 

ক্ষেতে বা ময়দানের উপর টানিবার জন্ত ২৪ চিত্রের মত কাপড়ের থলে বেশ সুবিধাজনক 7: ছুইধারের দড়িতে ছুইটা 

86৫60 

সরু বাশ বাঁধিয়া এক জনেই এই রকম থলে টানিতে পারে। আবশ্তক হইলে ২৫ চিত্রের মত বড় থলেও 

করিতে পারা যাঁয়। থলে বড় হইলে মুখে চারি কোণ। বীশের ঠাট বীধিয়া বা সেলাই করিয়া! দিতে হয়। 
খলে ব্যবহার করিবার সময় কেরাসিন . ৯ ... ,... ১... ২. রত 

ভিতর যেমন ধরা পড়ে অনেক পোকা 

কেরাসিন থাকাতে সঙ্গে সঙ্গে মরিয়া যায়। ৮০০ 

খলেবা হাত-জালে পোকা ধরিয়া কেরোসিন ছিটিরাকিন 
মিশ্রিত জলে ফেলিয়া কিনব! মাটিতে পুতি দা টা, 

ৃ 
ঙ 

ঠা মারা যায়। ফড়িং ইত্যাদিকে থলের 

ভিতরেই পাক দিয়া বা মৌচড় দিয়া মারা 

সহজ । কাপড় সেলাই করিয়া চিত্রের মত 

থলে”প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। 

অনেক পোকা! রাত্রিতে খায় এবং | | 
দিনের বেলা এখানে ওখানে লুকাইয়া ২৫ চিত্র-সপোকা ধরা থলে। 

থাকে । ক্ষেতের মাঝে মাঝে কতকগুলি করিয়! পাঁত! বা! ঘাপ রাখিয়। দিলে এঈ সব পৌক৷ পাত। ও ঘাসের 

ভিতর আসিয়া নুকায়। মাঝে মাঝে উল্টাইয়া৷ পৌকাদিগকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে বা.গরম জলে 
ফেলিয়া মারিতে হয় । 

অনেক পতঙ্গ আলো দেখিলে আলোর কাছে উড়িয়৷ আসে । আলোক কাদে ইহাদিগকে মারা সহজ । 

আলোক ফাদ আর কিছুই নয়, একটা সাধারণ লগ্ঠন। ক্ষেতর মাঝে একট! লষ্ঠন জালিয়! রাখিতে হয় এবং 
লষ্ঠনের নীচে একট! বড় গামলার় কতকটা জল রাখিতে হয়। জলে একটু “কেরাসিন তেল: ডালিয় দিতৈ হয় । 
লষ্ঠনটা এ রকম ভাঁবে রাখিতে হয় যেমন জলে আলো পড়িয়! চক্চকৃ.করে। ছুইধাঁরে ছুইটা. টিনের পাঁত 



পোকার উৎপত্তি, বাড়, নিবারণের উপায় ও প্রতিকার । ২৯ 

বাকাইয়া রাখিলেও হয়। পোকার! উড়িয়! আসিয়৷ জলে পড়িবে এবং মরিবে । আলোক ফাদের পরিবর্তে 

ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জালাইলেও প্রায় সমানই কাজ হয় । 

ন্ুবিধামত ধোয়া দিতে পারিলে অনেক উপকার হয়। ধৌয়াতে একটু গন্ধ হইলে ভাল হয়? ধুনা 

মিশাইয়া দেওয়া চলে। অনেক গাছের ও পাতার ধোঁয়াতে প্রায়ই এক রকম গন্ধ থাকে । ফৌঁয়। লাগিলে 
পোকা আমে না এবং থাকিলেও উড়িয় পালায় । 

ক্ষেতের উপরের মাটি নিড়াইয়া দেওয় ও উল্টাইয়! দেওয়া! ভাল। অনেক সময় অনেক পোক। ও 
পোকার পুত্তলি ইহাতে বাহির হইয়া পড়ে। তখন পোঁকাদিগকে বাছিয়া লইতে পারা যায় এবং পাখী 

ইত্যাদিতেও অনেক খাইয়া নাশ করে । 

বিলাতে ও আমেরিকায় ফসলে পোকা লাগিলে বিষ ছিটাইয়! পোকা মারে । বিষ ছুই রকমের হয়, 

(১) যে সব পোকা পাতা কাটিয়া খায়, তাহাদের জন্য পাতার উপর এমন কোন বিষ ছিটাইয়। দিতে হয়, যাহা 
পাতার সঙ্গে ইহাদের পেটে যাইয়! ইহাদিকে নাশ করে। (২) শোষক পোকারা পাতা কাটিয়৷ খায় না, 
কেবল শুঁড় দ্বারা রস চুসিয়া খায়; তাহাদের জন্ত গাছের রসে বিষ মিশান সম্ভব হয় ন|। ইহাদের গায়ে এমন বিষ 

ছিটাইয়! দিতে হয় যাহাতে ইহারা মরিয়া যায়। প্রথমকে পেটের বিষ এবং দ্বিতীয়কে গায়ের বিষ বল! যায় । 
যে বিষই হউক, হাতে করিয়া জল ৃ 

তড় তড়ার মত ছড়াইলে কোন কাজ হয় না। 

পেটের বিষ পাতার সব জায়গায় সমান ভাবে 
পড়া আবশ্তক । কারণ পোক। পাতার কোন 

খান্টা খাইবে বল! যায় না । আর গায়ের বিষ 
এরপে ছিটান উচিত যাহাতে সব পোকার 
সমস্ত দেহ বেশ ভিজিয়া যাঁয়। শুধু হাতে 
এরূপে বিষ ছিটান সম্ভব হয়না । বিষ 
শুদ্ধ ও গুঁড়া হইলে কাপড়ের থলির ভিতর 
রাখিয়। পাতার উপর থলিট! নাঁড়িয়! নাড়িয়া ২৬ চিত্র-্টিনের ঝারি পিচ্কারী। 

2 ৭১১ বা ঝাড়িয়া ঝাঁড়িয়! ছিটান চলে । বিষ যদি 

জলে মিশান হয়, তাহ! হইলে এমন পিচকারী 

আবশ্তক যাহা দ্বারা বিষমিশ্রিত জল অনেকটা 

জায়গার উপর গুঁড়ি গুঁড়ি স্ঞাবে পড়ে | এই- 

রূপে বিষ ছিটাইবার আজ কাল অনেক রকম 

ঝারি পিচ্কারী ও দমকল হইয়াছে । সাধারণ 

রুষকের পক্ষে মাঠের ফসলে বিষ ছিটাইয়া 
পোকা! নাঁশ করা সম্ভব হইবে না । বিষ ও. 

বিষ ছিটাইবার যন্ত্র কিনিতে পন্নস| খরচ হয় । 
যাহারা সব্জী বাগান করে এবং সব্জী 

বাগানে কপি বেগুণ ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়! 

রোজ রোজ সহরে বা! হাটে বাজারে বিক্রয় 

চপল: করে, আহার কম মুলার ঝারি পিচকারী 



হহ ফসলের পোকা । 
পন পপ ৮-৯ ৯৯ 

হবারা সাধারণ ছুই একটা! বিষ ব্যবহার করিয়া লাভবান্ হইতে পারে । কোন রকমে গাছ বাচাইয়। রাখিতে 
পারিলেই তাহাদের লাভ, রোজ বিক্রয়ের দ্বারা পয়সা আসিবে ।' ২৬ ও ২৭ চিত্রে কমদামী টিনের ঝারি পিচ্কারী 

দেখান হইয়াছে। যে কোন টিনের কারিগর সহজেই ইহা প্রস্তুত করিতে পারে। তবে ইহাতে জল কম 

ধরে এবং ইহা সব্জী বাঁগানেরই উপযোগী | 

আর এক অব্পমূল্যের দমকল ঝারি পিচ্কারী ২৮ চিত্রে দেখান হইয়াছে । একটা কোরাসিনের টিনে 
বিষ গুলিয়া যেখানে ইচ্ছা! এই টিন হইতে বিষ ছিটান চলে। ইহার দাম ১৬২ টাকা । সাবধানে ব্যবহার করিলে 
ইহা অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্য রবারের নল বদল করিয়া লইতে হয়। রবারের নলের দাম।০7 ইহার 

নাম “বাকেট প্রেয়ার ।” 

২৮ চিত্র-্পবাকেট স্প্রেয়ার | ২৯ চিত্র--ন্তাপন্াক শ্রেয়ার ৷ 

২৯ চিত্রে যে দমকল দেখান হইয়াছে ইহার দ্বার! ছুইটা লোকে একদিনে ৫1৬ বিঘা! জমির উপর বিষ 

ছিটাইতে পারে। একটু যদ্ব করিয়া রাখিলে ইহা অনেক দিন চলে। মধ্যে মধ্যে রবরের নল বদল করিয়া 
দিতে হয়। ইহার দাম ৪৬২টাকা। ইহাতে একটা কেরাসিনের টিনের সমান জল ধরে। ইহাতে এরূপ 

বন্দোবস্ত আঁঙছ যে, একজন লোকেই গীঠে করিয়া এক হাতে কল চালাইতে পারে এবং অপর হাতে নলের 

মুখ ধরিয়া যেখানে আবশ্তক বিষ ছিটাইতে পারে । ইহার নাঁম "্যাপন্তাক শ্রেয়ার ।” 

নিম্নে পৌঁক! মরিবার কয়েকটা সাধারণ বিষের কথা! বলা হইতেছে । 

অেঁতেগেন্তিজ্য । ইহাই উত্তম পেটের বিষ, খুব কম পরিমাণ খাইলেই পৌঁকা মরে। গাছের উপর 
ধে পরিমাণ জল মিশাইয়! ছিটান যাঁয় তাহাতে এক এক জায়গায় খুব কম পরিমাণ বিষ থাকে । বিষ 
ছিটাঁন পাতা গরু বাছুরে একটু থাইলেও কিছু ক্ষতি হয় না। তবে সাবধান হওয়া উচিত, গরু বাছুর বা মানুষে 

যেন সে পাঁতা কোন রকমে না খায় । লেড. আর্সিনিয়েট নামক যে সেঁকো বিষ বাজারে পাওয়! যায় তাহাই 

উত্তম। ইহাঁতে সঁকো ছাড়া আরও অন্য জিনিস মিশান আছে। লেড.আর্সিনিয়েট ছুই রকম পাওয়া যায়; 

এক রকম গুঁড়া যাহাকে লেড. আর্সিনিয়েট পাউডার ৰলে। আর এক রকম জল মিশান যাঁহাকে লেড, 

আর্সিসিদ্বেট পেষ্ট বলে। জল মিশান অপেক্ষা গুক্ধ গুঁড়ারই তে বেশী। ছুইই জলে মিশাইয়া সেই জল 



পোকার উৎপত্তি, বাড়, নিবারণের উপায় ও গ্রতিকার। ২৩ 

 ছিটাইতে হয়। চুণ ও গুড়ের সঙ্গে মিশাইলে ইহার তেজ আরও বেশী হয়। নিয়ে সাধারণ ও খুব তেজী জল, 
কি পরিমাণ বিষ মিশাইলে হয় তাহ! বল! হইতেছে । 

সাধারণ | তেজী। 

লেড, আর্সিনিয়েট-_ লেড. আর্সিনিয়েট__ 
পেষ্ট হইলে- এক ছটাকের তিন ভাগের ১ ভাগ পেষ্ট হইলে__পৌণে ছটাক 

শুফ গুঁড়া হইলে সিকি ছটাক শুফ গুঁড়া হইলে অর্ধ ছটাক 

চুণ_-১ ছটাক চুণ-_১ ছটাক 
গুড়-_-২ ছটাঁক গুড়__২ ছটাক 

এই পরিমাণ বিষ, চুণ ও গুড়ে কেরাসিনের টিনের একটিন জল প্রস্তত হয়। একটা কেরালিনের চিনে 
আন্দীজ ২০ সের জল ধরে। 

লেড. আর্সিনিয়েট না পাইলে বাজারে কিশ্বা দোকানে যে সাধারণ সঁকো পাওয়া যায় ভাহা দ্বারাও নিন 

লিখিত উপায়ে বিষের জল প্রস্তত করিতে পারা যাঁর । ১ ছটাক সেঁকো এবং ৪ ছটাক সোড| মিশাইয়া আন্দাজ 
২$ সের জলে যতক্ষণ না গলিয়া যার ততক্ষণ ফুটাঁইতে হয়। এই জল ১০ ছটাঁক লইয়া ছুই ছটাক চুণের 

সহিত ১ টিন জলে মিশাইলে সাধারণ সেঁকো৷ বিষের জল হইল। 

গুদ গুঁড়া লেড আর্সিনিয়েট পাউডার ১ ছটাক লইয়া ২০ ছটাক ময়দা বা শুফ গু'ড়! চুণ বা মিহী ধুলার 
সহিত মিশাইয়! কাপড়ের থলিতে করিয়৷ ধূলার মত পাতার উপর ছিটান চলে। 

ক্েল্লামিন্ন শ্সিশ্রী। আমরা সচরাচর যে কেরাসিন তেল জালা ইহা অতি উত্তম পোঁকার 
গায়ের বিষ। এই পুস্তকের অনেক জায়গায় কেরাঁসিন মিশ্রিত জলের কথা বলা হইয়াছে । কেরাসিন তেল জলের 

সঙ্গে মিশে না; জলে ঢালিয়৷ দিলে উপরে ভাসে! কতকটা জলে এমন পরিমাণ কেরাসিন তেল ঢালিয়া 

দিতে হয় যাহাতে জলের উপর এক পর্দা তেল ভাসে) সামান্ত তেল দিলেই হয়। এই রকম জলকেই কেরাসিন 

মিশ্রিত জল বলা হইয়াছে । 

কেরাসিন তেলে পোকার দেহ ভিজাইয়। দিতে পাঁরিলে পৌকা মরিয়! যায়। কিন্তু গাছের ভালে 

বা! পাতায় যেখানে কেরাসিন তেল লাগিবে সেস্থান জলিয়া যাইবে । সেই জন্য কেরাসিন তেল গাছে 
ছিটান চলে না। জলের সঙ্গেও ইহা মিশে না। যদি কেরাসিন মিশ্রণ করিয়া সেই মিশ্রণ জলে 

মিশাইয়। দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোকাও মরে এবং গাছেরও ক্ষতি হয় না। কেরাসিন মিশ্রণ জলের সঙ্গে 

বেশ মিশে । রর 

১ ছটাঁক বার সোঁপ বা বার সাবান কুচি কুচি করিয়! কাটিয়া ১ দের আন্দীজ জলে নিদ্ধ কর। সাবানটা 
গলিয়! যাইলেই আগুন হইতে নামাইয়া লও এবং ছুই সের আন্দাজ কেরাসিন তেল লইয়। একটু একটু করিয়া 
এই জলে ঢালিতে থাক এবং খুব নাড়িতে থাক। এই জলে সব তেলট| মিশাইয়া দাও । ইহাই কেরাসিন 

মিশ্রণ। আবশ্তক মত ৬ গুণ হইতে ১০ গুণ জলে মিশাইয়! ছিটান চলে। জাঁবপৌকা, ছাতরা প্রতৃতি নরম 

দেহবিশিষ্ট শোষক পৌকাদিগকে মারিতে ইহা বেশ ব্যবহার কর! যায়। অনেক প্রজাপতির কীড়ার গায়ে 

লাগিলে তাহারাও মরিয়া যায় । উই, উইচিংড়ি, মাঠফড়িং, পাত! খাওয়া কঠিন পক্ষ পোঁকা বা মাটি পোকা 

প্রভৃতি তাড়াইবার জন্তও ইহা! ব্যবহার করা যায় । 
ব্রনভ. অস্ম্রেল ইন্সভন্ত্নন্স.। ইহাও উত্তম গায়ের বিষ । উই প্রতৃতি তাড়াইবার জন্যও ইহা 

ব্যবহার করা যাঁর। এক টিন জলে ৫ ছটাক আঁদদাজ গুলিয়া লইলে সাধারণ জল প্রস্তুত হইল। খুব তেজী 



জগ খাবি হইলে ১০ ছটাঁক চাপ মির জাব, ছাতর চে নরম এনে 
বিশিষ্ট পৌঁকার গায়ে ছিটাইয়! দিলে তাহারা মরিয়া যায় । দি 

স্ান্সিউীন্ির স্রুইভ.। গানিটারী ফ্লুইভ্ বলিয়া যে সমন্ত সিন হয়, তাহারাও বেশ 
গায়ের বিষ। তিন ছটাক আন্দাজ এক টিন জলে গুলিয়। দিলে সাধারণ জল প্রস্তুত হইল। তেজী জল আবশ্তক 
হইলে ৫ ছটাক পর্য্যন্ত গুলিয়৷ দেওয়া যায়। 

তবে কোঁন বিষই খুব তেজী ব্যবহার কর! ভাল নয়। কারণ পাতার উপর পড়িলে পাতা গুকাইয়া যায় । 

নরম পত্র বিশিষ্ট গাছের জন্য এক টিন জলে ক্রড. অয়েল ৩ ছটাক এবং স্তানিটারি ফ্ল;ইড, ২ ছটাক লইবে । 
ভ্ান্মান্কেল্র জল ।॥ তামাকের জল ছোট ছোট পাত! খাওয়া পোকার পক্ষে পেটের বিষের কাজ 

করে এবং জাব পোক! ছাতরা প্রভৃতি নরম দেহ বিশিষ্ট পৌকার পক্ষে গাঁয়ের বিষের কাজ করে। নিম্নলিখিত 

উপায়ে তামাকের জল প্রস্তত করিতে হয়। 

অর্ধ সের তামাক ৫ সের আন্দাজ জলে একদিন এক রাত্রি ভিজাইয় রাখ ব! অর্ঘ ঘণ্টার জন্ত সিদ্ধ করিয়া 

লও; ছুই ছটাক বার সোপ বা বার সাবান এই জলে গুলিয়া লও; তাহা হইলেই তামাকের জল প্রস্তুত হইল। 
এই তামাকের জল সাঁত গুণ জলের সহিত মিশাইয়! ব্যবহার করা চলে । 

ডি 







কুতজীল্স প্পক্জিজ্ছ । 
জকি এহতে। তরল 

ধানের পোকা । 
পাহি্ছ বা ভ্ঞোন্সা। 

গান্ধি বা ভোম।--( ৩য় চিত্রপটের ৮ চিত্র) বীকুড়া জেলায় ইহাকে “ভোম।” হাজারিবাগ অঞ্চলে 

“গান্ধি মক্ষি” এবং পুর্ব বাঙ্গালার স্থান বিশেষে “গান্ধি” বাঁ “মেওয়।” বলে। ইহার শরীর হইতে “পেদে| 
পোকার” গন্ধের স্তায় এক রকম গন্ধ বাহির হয় বলিয়াই ইহার নাম “গান্ধি” | 

ধান ফুলিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্ষেতে দেখা দেয় এবং ধান পাকার সময় পর্য্স্ত থাকে । চাষী মাত্রেই 
জানে ইহা! ধানের কি ক্ষতি করে। ধানের ভিতরে ইহার সরু শু'ড় ঢুকাইয়৷ দিয়! ছুধটী চুষিয়৷ খাইয়া ফেলে। 
কাজেই চাল না! বাধিয়া ধান ভূয়া! হইয়া যায় । চাষীকে আগড়া! মাত্র লইয়া! ঘর ঢুকিতে হয়। যে শীষ গান্ধি 
চুষিয়াছে তাহা শুকান গুকান দেখায় । 
ডিম ( ৩য় চিত্রপটের ১৬ চিত্র )_-এক একটা স্ত্রী গান্ধি ৩০ টা পর্য্স্ত ডিম পাড়ে । ধানের পাতার উপর 

কাল কাল ধঞ্চে বীজের মত ডিম ২টা হইতে ১৮1১৯ ট1 এক জায়গায় সারি দিয়া পাড়ে । চিত্র দেখিলেই বোঝ! 
যাইবে । একবার চিনিলে ক্ষেতের ভিতর দিয়! চলিয়া! যাইতে যাইতে গান্ধির ভিম বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
পাঁড়বার পর ৬ হইতে ৮ দিন পরে ডিম ফোটে । ছানা গুলি ডিম হইতে বাহির হুইয়াই খাইতে আরম্ত করে। 
৩য় চিত্রপটের ৯ ও ১০ চিত্র দেখ। ছোট বেলায় ইহাদের ডানা থাকে না এবং তখন উড়িতেও পারে না । 

ক্রমে ক্রমে ডান! গজায় এবং ডিম হইতে বাহির হইবার প্রায় ২০ দিনের মধ্যে ডানা সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন 

অনায়াসে ইহারা এক ক্ষেত হইতে অপর ক্ষেতে উড়িয়া যাঁয়। উড়িতে পারিবার ৩৪ দিন পরে ডিম পাড়ে। 

অতএব দেখ! যাইতেছে প্রায় এক এক মাস পরে পরে গান্ধির বংশ বাড়ে । 

ধান যখন থাকে ন৷ তখন গাদ্ধি বন জঙ্গলের গাছ হইতে আহার যোগাড় করে। 'আবার ধান হইলেই 
দেখ! দেয়। চীনা, কোতদা, কৌনী এবং শ্তামা ব! ভুরা প্রভৃতির শীষ হইতেও গাদ্ধি রস খায়। প্রায় আধাঢ় 
হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যযস্ত অর্থাৎ ধান পাকিবার পুর্ব পর্য্যন্ত প্রচুর খাবার থাকে । এই সময়েই গান্ধি ডিম 
পাড়ে এবং ইহার বংশ বৃদ্ধি হয়। ধান পাকিবার পর শীত কালে ও গ্রীষ্ম কালে খাবার যথেষ্ট থাকে না। 

তখন ইহার বংশ বৃদ্ধি হয় না। কোন রকমে, শীত ও গ্রীন্ষটা! কাটাইয়। আবার খাবার হইলে ভিম পাড়িতে 

আরস্তক করে। 

এক একটী শীষের উপর ছোট বড় ১০1১৫টা গান্ধি বসিয়া খাইতে থাকে । গাঁন্ধর! ধানী রঙের অর্থাৎ 
ধান গাছের ভ্তায় সবুজ । সেই জন্ত গীষের উপর বসিয়া থাকিলে সহজে চেন! বায় না। গাছটা! নাড়! দিলে 

ছোটগুল! শীষ হইতে হাত প ছাতক দিয়! পড়িয়! যার এবং কিছুক্ষন পরে আবার উঠে। আর বড়গুল! উড়িয়া 

যাইয়া অপর গাছে বসে। 

গান্ধি ধানের রস বা ছুধ চুবিন্াা খার। অতএব গা-ছন উপর বিষ ছড়াইলে সে বিষ কখনও গান্ধি 
পেটে বেধে না। 
,+5 খালেক জারগাঁয ক্কবকের! গান্ধি তাড়াইবার জন্ত জেঁতের এক ধার হইতে অপর ধার পর্য্যন্ত লঙ্থ। মোট! 

 সঁড়িতে বর গন্ধ ওল; মাঁছের তেল কিনব! ক্রোৌঁসিন তেগ মাখাইয়! সেই দড়ি ধানের শীষের উপর টানিয়া 



২৬ ফসলের পোকা । 
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লইয়| যাঁর । কোঁখাঁও কোথাও ধেৌঁয়! দিয়! গাদ্ধি তাড়ান হয় । যেদিক হইতে বাঁতাস বহিতেছে ক্ষেতের সেই 
দিকে ধুনার বা কোন গন্ধওয়ালা গাছের ধোঁয়া দেয়। কতকট! অন্তর অন্তন্ন আগুণ জালিয়া৷ আগুনের 
উপর কাচ! পাতা দেয়। তাহ! হইলে ধোয়! হয় এবং বাতাসে ধৌয়াট! ক্ষেতের মধ্যে যায় । ধোৌঁয়। যাহাতে 

ভাল করিয়! লাগে সেই জন্য অল্প সেঁতর্সেতে খড়ের ঝুঁদি বা মশাল আলিয়া! ক্ষেতের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ার । 
এই সময় যদ্দি ধানের উপর একট! দ় টানিয়! গাছ গুলাকে নাড়িয়া৷ দেওয়৷ যায় তৰে অনেক উপকার হয়। 

কিন্তু এই উপায়ে গান্ধি তাড়াইয়! প্রায় বিশেষ কোন ফল হয় না। তাহার! এক ক্ষেত ছাড়িয়া অপর ক্ষেতে যায় 
আবার সেই ক্ষেতে ফিরিয়াও আসে । আরও ছানাগুল! উড়িতে পারে না, ক্ষেতেই থাকে । আসাম অঞ্চলে 

কৃষকের! কুলার ছুই পীঠে কাটালেন আট! মাখাইয়! কুলাটাকে একট! বাশের ডগে বাঁধে এবং সেই কুলাটাকে 

ধানের শীষের উপর বুলাইয়া লইয়া যাঁয়। ইহাতে অনেক গান্ধি আটায় লাগিয়! যায় । তার পর কুলাটাকে 

আগুণের উপর ধরিয়! গান্ধিগুলাকে মারিয়৷ ফেলে। বাঁকুড়া জেলার এক আশী বৎসরের বৃদ্ধ ক্লক বলিয়াছিল 

যে তাহার বাপ পিহামহের আমলে ভোমা মারিবার নিম়লিখিত উপায় করা হইত। কোন একট দিন স্থির 
করিয়৷ সেইদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে গ্রামের যত চাঁধী পরিবারের ছেলে বুড় সকলেই এক একটা! জলন্ত মশাল 
হাতে লইয়। অনেকক্ষণ ধরিয়। আপন আপন ক্ষেতে ঘুরিয়। বেড়াইত। ইহাতে গাদ্ধির! উড়িয়া আসিয়া জলস্ত 

মশালে পুড়িয়। মরিত। অনেক ডানাওয়াল! গান্ধি ইাঁতে মরিত সন্দেহ নাই । কিন্ত ছানাগুল! যেমন তেমনই 
থাঁকিয়৷ যাইত এবং পরে বড় হইলে আবার বংশ বৃদ্ধি করিত। এইরূপ এক জোটে যদ্দি সকলে অপন আপন 

ফসলের যত্ব করে তাহ! হইলে পৌকা'র উপদ্রব যে অনেক কমিয়! যায় তাহাতে সন্দেহ নাই । 

গান্ধি মারিবার জন্য পোকা ধর! থলেই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া! বোধ হয়। ইহাতে বিশেষ ফল পাঁওয়! গিয়াছে । 

কেরাসিন তেল মিশিত জলে হাল্কা থলেকে ডুবাইয়া ও নিংড়াইয় দ্রুতগতি ধানের উপর টানিয়া লইয়! যাইলে 
ছোট বড় সকল থ্ান্ধিই ধরা পড়ে । পাঁতল| কাপড়েন্র হাল্কা থলেতে ধানের কোন ক্ষতি করে না । ৩য় চিত্রপটের 
১১চিত্রে যে ছয়টা ফৌঁটাবিশিষ্ঠ চকচকে কাল নীল রঙের পোকা দেখাঁন হইয়াছে ইহ! গান্ধির পরম শত্র। 
সারাদিন গান্ধি ধরিয়া ধরিয়। খায়। ভুল করিয়া ইহাকে কোনক্রমেই মারা উচিত নয়। ইহার নাম ধম্সা পোকা । 

ধান ফুলিবার সময় কেবল ডানাওয়ালা গান্ধিই ক্ষেতে প্রথম আসে; আসিয়। পাতার উপর ডিম পাড়ে । 

চাষী যদি আপন পরিবারের ছোট ছেলে মেয়েদিগকে একবার ডিম চিনাইয়! দেয় তবে তাহারা সহজেই ডিম 

সমেত পাত! ছি'ড়িয়! ছি'ড়িয়। জড় করিতে পারে। পরে সেইগুল! মাটিতে পু'তিয়! কিম্বা পুড়াইয়! নষ্ট করিতে 

হয়। ৫1৬ দিন অন্তর একবার করিয়! ডিম জড় করিলেই আর গান্কির দল বাঁড়িতে পায় ন।। গ্রামের সকল চাষী 

মিলিয়া যদ্দি এক জোটে কাজ করে তবে গান্ধি একেবারেই ধানের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। 

সল্িচ পোকা । 

মরিচ পৌক। (২ চিত্রপটের ১৪ চিত্র) কাল রঙের। ইহার গাঁয়ে কাঠালের যেমন কাট! তেমনি খাড়। 

খাড়! কাট! আছে। অনেকট! ছোট কাল গোল মরিচের মত দেখায় বলিয়! ইহাকে মরিচ পোকা বলে। 

২৪. পরগণা, হুগলী, বরিশাল প্রভৃতি জেলায় ইহাকে “পামরী” “পারুলী” ৰ! “সান্কী” পৌঁকা বলে। ধানের 
পাতা খাইয়! সাদ! করিয়! দেয় বলিয়! ইহার নাম “সান্কী”। অন্য অন্য জায়গায় ইহার আরও ভিন্ন ভিন্ন নাম 
আ.ছ। কাহাকে মরিচ পৌঁকা বল! যাইতেছে চিত্র দেখিয়া বোঝা যাইবে । 

মরিচ পোকা পুর্ববাঙ্গালা ও আদাম অঞ্চলেই বেশী হয়। বীজ ধান জন্মিলেই ইহ! দেখ! দিতে পারে। 
বীজ তলাঁতে ও বীজ ধান মাঁঠে রুইবার পরেই ধানেৰ্ বিশেষ ক্ষতি করে। ধানের পাত একবার পাকিলে অর্থাৎ 

শক্ত হইলে আত তত অনিষ্ট ররিতে পারে না । যতদ্দিন ছোট থাকে ও পাতা নরম থাকে ততদিন গাছগুলিকে 



ধানের পোঁক!। . ৭ 
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সাবধানে মরিচ পোঁক! হইতে রক্ষা করিতে পারিলে ইহ বারা অনিষ্ঠের আশঙ্ক! খুব কম থাকে । ' যখন ধাঁন থাঁকে 

না তখন মরিচ পোকা বন জঙ্গলের ধান বা ঘাঁস জাতীয় গাছের পাতা খাইয়া জীবন যাপন করে। ধান হইলে 
ধানে আসিয়া লাগে । মরিচ পৌকা চতুর্জন্ম। ইহার চারি অবস্থার আচরণ পরে পরে নিয়ে দেওয়! হইল। 

ডিম- ধাঁন জন্মলে মরিচ পৌঁক! ধানের ক্ষেতে আসিয়া পাঁতাঁর মধ্যে ডিম পাড়ে । প্রায়ই পাতার 

গৌড়ার কতকটা| ছাড়িয়া ডগের দিকে ডিম পাড়িতে দেখা যাঁয়। ডিম খুব ছোট এবং কাল রঙের। 

পাতার এক পীঠের পর্দায় একটী ছোট ছিদ্র করিয়া পাতার মধ্যে ডিমটাকে ঢুকাইয়া দেয়। এক জায়গায় একটী 
করিয়া ডিম পাড়ে এবং পাভার সেই জায়গাট। সাদা হইয়া যায় ও একটা সাঁদ! ফোটার মত দেখায়। 

(২য় চিত্রপটের ১৫ চিত্র দেখ ) 

কীড়া_-প্রায় ৫ দিন পরে ডিম ফোঁটে। কীড়া অবস্থায় মরিচ পোঁক! চ্যাপ্টা ও হলুদ রঙের হয়। 

মাথাটাও চ্যাপ্টা এবং কাল রঙের থাকে এবং ছয়টা পা থাকে (২য় চিত্রপটের ১৬ চিত্র দেখ)। কীড়া 
পাতার ছুই পীঠের পর্দা ঠিক রাখিয়া এই ছুই পর্দার মধ্যে ষা কিছু থাকে খায় এবং নিজেও এই ছুই পর্দার ভিতর 

থাকে, কখনও বাহিরে আসে না । কেবল ছুইটী পাতলা সাঁদ! পর্দা বাঁদ দিয়া খায় বলিয়া পাতার যে জায়গাটা 

থায় সেই জায়গাটা সাদা দেখায়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে স্থানে ভিম পাড়ে সেই স্থানটা সাদা ফোটার মত 

দেখায় । ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া খাইতে খাইতে হয় পাতার ডগের দিকে কিম্বা গোড়ার দিকে যায়। এই 

সময় মনে হয় এই ফোঁটা হইতে একটা সাদ! সতা বাহির হইয়াছে । ক্রমে কীড়া যখন বড় হয় তখন বেশী 

খায় ও অনেকট! জায়গ| জুড়িয়া খায় এবং এই সমস্ত জায়গাটাই সাদ! হইয়া যায় (২য় চিত্রপটের ১৭ চিত্র)। 
আলোর দিকে ধরিলে ছুই পর্দার ভিতর কীড়াকে দেখিতে পাওয়া যায় কিম্বা হাত বুলাইলেও উচু উ*চু ঠেকে। 

কীড়! প্রায় ৮ দিন খাইয়া $ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয় । কীড়া যতট! নীচে খায় সেখান হইতে ডগের দিকে পাতাটা 

সমস্ত গুকাইয়! যাঁয় । 

পুত্তলি- পুত্তলিও চ্যাপ্ট। এবং লাল্চে রঙের হন এবং ইহার পা, শুঙ্গ প্রভৃতি বেশ দেখ! যাঁয়। পুত্তলিও 

কীড়ার মত খাতার ছুই পর্দার ভিতর থাকে । 

পতঙ্গ__প্রায় ৪ দিন পুভুলি অবস্থায় থাকিয়া কাল মরিচ পোকা! পাতার ভিতর হইতে বাহির হয় । মরিচ 

পৌকাই পতঙ্গ অবস্থা । এই অবস্থায় ১৫।১৬ দিন পর্য্যস্ত বাচিয়। থাকে এবং ভিম পাড়ে। অতএব দেখা 

যাইতেছে প্রায় ১৮ দিন অন্তর অস্তর মরিচ পোকার বংশ বুদ্ধি হয় । মরিচ পৌঁকা1 পাতার পর্দা! বা ছাল খাইয়া 

পাঁতার উপর সরু সরু লম্বা দাগ করিয়া দেয় (চিত্র দেখ )। রং একটা এমন দীগ হইলে পাতার কিছু ক্ষতি 

হয় ন। কিন্ত অনেক পৌঁকা খাইয়া সমস্ত পাতাতে এই রকম দাগ করিয়া দিলে পাতা শুকাইয়! যায়। 

প্রায়ই মরিচ পৌঁকা এত বেশী আসে যে, যেণক্ষেতে বসে সেই ক্ষেত কাল দেখায়, অতএব ডিম না পাড়িলেও 

ইহারাই এ্ররূপে খাইয়া সমস্ত ধান গশুকাইয়। দিতে পারে । 

মরিচ পোঁকাঁর কীড়া, পুত্তলি এবং ভিম পাতার ভিতরে লুকান থাকে । অতএব এই প্রথম তিন অবস্থায় 

পাতার উপর বিষ ছড়াইলে উহার কিছুই হয় না । চতুর্থ অবস্থায় মরিচ পৌঁকা যখন খায় তথন এরন্নপ বিষ 

ছড়াইলে কিছু উপকার হয়) কারণ পাতার ছালের সঙ্গে বিষ খাইয়া অনেকে মরিয়া যায়। দির 

বিষ ধোঁয়া যায়, আর কোনই ফল হয় না। 

প্রায়ই দেখা যায় যে জমিতে জল আছে আগে সেই জমিতেই মরিচ পৌকা লাগে। সেই জন্ত ধানে 

মরিচ পৌঁকা লাগিলে কৃষকেরা যেখানে পারে জমির জল বাহির করিয়! দেয় । কিন্তু যদি পাতায় একবার ভিম 

পাড়ে তবে জমিতে জল থাক বা ন! থাক ডিম ফুটিয়া কীড়া হয় এবং কাড়া খাইয়া পরে মরিচ গোকা! হয়। 

গান্ধি তাড়াইবার জন্ত ক্লবকের! যেমন ধোঁয়া দেয় সেই রকম ধোয়া! দিলেও মরিচ গোক! পালার | 



২৮ ফসলের পোকা! ! 

তাড়াইয়৷ দেওয়! বা বিষ ছড়াইয়া মারিবার চেষ্ট1! কর! অপেক্ষা পোকা ধর! থলে, মিহি জাল কিন্বা কাপড় দিয়! 
মরিচ পোকাগুলাঁকে ছাঁকিয়া লইয়! মারাই ভাল। 

মরিচ পৌঁক! দেখ! দিলেই তাহাদিগকে তাড়াইয়াই হউক আঁর মারিয়াই হউক এরূপ বাবস্থা! কর! উচিত 
যাতে ফোন রকমে ডিম না পাঁড়িতে পারে ৷ যদি দেখ যায় পাতায় অনেক ডিম পাড়িয়াছে এবং অনেক কাঁড়া 

হইয়াছে তাহা হইলে কীড়া! সমেত পাতার ডগা কাটিয়া পুড়াইয়া৷ দেওয়া উচিত। এ্ররূপ না ফর্নিলে আবার 
'অনেক মরিচ পোকা হইবে এবং আবার ডিম পাঁড়িবে। ছোট বেলায় পাতার ভগ কাটিয়া দিলে ধানের শ্রায় 
কোন ক্ষতি হয় না আবার সতেজে পাতা গজায় । 

ধান যখন থাকে না! তখন কৌঁথায় মরিচ পোকা! আছে জানিতে পারিলে তাহাদিগকে সেইখানে ধ্বংস 

ক্ষয। উচিত৷ 

ইহাঁও দেখা যায় যে সব ধানে মরিচ পোকা লাগে না। কতক রকম নরম পাতাঁওয়ালা ধানেরই ক্ষতি 

ফয়ে। মরিচ পৌকার উপদ্রব বেশী হইলে যে ধান মরিচ পোকা! খায় না এমন ধানের চাষ করা উচিত। 

"মভন্ব]। 

ধানগাছের ভিতর ঢুকিয়া মাজটা চিবাইয়া শুকাইয়া দেয় বলিয়৷ ইহাকে মাঁজ্রা বলে। স্থান বিশেষে 
ইহাকে টোটা ও ধস! বলিয়া থাকে । গর্ভশীষটা শুকাইয়া যাঁয় বলিয়! গয়! জেলায় ইহাকে চলিত ভাষায় 
“গবগুকু* (গর্ভগুকু) বলে। ধানফুলার পরই প্রায় ইহা দেখ! দেয়, আগেও দেখা দিতে পারে। যে 

ক্ষেতে মাজরা লাগিয়াছে তাহার পার্থে গ্লাড়াইয়াই মাজরা দ্বারা আক্রান্ত সমস্ত গাছগুলিই চিনিতে পারা 

যার । পাতাগুলি প্রায় সবুজ থাকে এবং শীষটা বা! মাঁজপাতাটী গুকাইয়া সাদ! হইয়া! বায় (৩য় চিত্রপটে 
বামধারের গাছ দেখ)। এইরূপ একটী গাছ ফাড়িয়া দেখিলে ইহার মধ্যে এক বা ততোধিক সৃতলী পোক! দেখা 
ধায়। তিন বিভিন্ন প্রকারের পৌকাতে ধানের এইরূপ ক্ষতি করে। 

(১) প্রথম মাজ্র! ৩য় চিত্রপটে ১ চিত্রে দেখান হইয়াছে । ইহার রঙ সাদা, তাহার উপর একটু নীল ও 
ইলুদের আভ। আছে। ৩য় চিত্রপটের ৩ চিত্র ইহার প্রজাপতি । স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রিতে পাতার উপর কিরূপে ডিম 
পাঁড়ে & চিত্রপটের ৪ চিত্রে দেখান হইয়াছে । এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম গাঁদ! করিয়া পাঁড়ে এবং ডিমের 

গাদাটী কটা রঙের লোমে টাকিয়া দেয়। এক একটী ডিম গোল পৌন্তদানার মত। সাধারণতঃ ৬1৭ দিন 
পরে ডিম ফোটে এবং ছোট কীড়ার! গাছের উপরেই এখানে ওখানে বেড়াইয়া এবং একটু আধটু পাতার বা 
গাছের ছঞল খাইয়! সি'দ কাটির! গাছের ভিতর প্রবেশ করে। কেহ শীষের নীচে কণ্ঠদেশে কেহ বা আরও নীচে 
পদ কাটে । এখন হইতে গাছের ভিতরেই থাকে । প্রায় একমাস কাল এইরূপে খাইয়! সম্পূর্ণ বড় হয়। 
তখন প্রায় $ ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহার পর গাছের মধ্যেই পুত্তলি হয়। ওয় চিত্রপটের ২ চিত্রে পুতলি দেখান 
ইইয়াছে। ৬৭ দ্দিন এই অবস্থায় থাকিয়! প্রজ্জাপতি হুইয়! বাহির হয়। বাহির হইয়া স্ত্রীও পুং প্রজাপতি 
সঙ্গম করে এবং ৩1৪ দিনের মধ্যেই আবার ডিম পাড়ে । এই পোকা ধান ছাড়া অন্ত কোন ফসল কিন্বা অস্ঠ 

কোন গাছ আক্রমণ করে কিনা এখনও জানা যায় নাই। কাতিক অগ্রহায়ণ মাস.পর্য্যস্ত ইহাদের বংশ বৃদ্ধি 
হইতে থাকে | শীতকালে গাছের মধ্যে কিম্বা! ধান কাটিয়া লইলে যে ধানের গোঁড়া মাঠে থাকিয়া! যায় তাহার 
মধ্যে ইহার! কীড়া অবস্থার নিদ্রা বার। জ্যৈষ্ঠ আষাঁড় পর্ধ্যস্ত কড়া অবস্থাতেই থাকে এবং কোন রকমে গয়মটা 
ফাটাইয়। দির! আবার ধানের সময় দেখ! দেয়। 

(২) ছ্িতীয় মাজর! টম চিত্রপটের ও চিত্রে দেখান হইয়াছে। ইহার রং লাল্চে এবং গায়ে লারি সারি 
“ফোটা আছে। ইহ! ধান ছাড়া, দেবধান্ত বা জোয়াদ্ মক্কা, বাজ্রা ও ইনু বআকিমণ করে। ও চি্রপটের 
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৬ চিত্র ইহার প্রীজাপতি। ৩য় চিত্রপটের ৫ চিত্রে কি রকমে স্ত্রী প্রজাপতি সারি দিয়া গাঁদা করিয়া ডিম পাড়ে 
দেখান হুইয়াছে। ইহারও প্রথমের স্তাঁয় কাতিক অধ্রহায়ণ পর্যন্ত বংশ বৃদ্ধি হয়। শীতকালে ধানের 
ভাটা ব! গোড়ায় কিন্বা জোয়ার, মক্কা, আঁক প্রভৃতির ভাটার মধ্যে কীড়া অবস্থার নিত্রিত থাকে । জোগার, 
মন্কা প্রভৃতির ভাঁটা কাটিয়া জালানির জন্ত রাখিলেও তাঁহার মধ্যে থাকিতে পারে। ফাঁন্তণ চৈত্র মাস 
পর্যন্ত এই অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় প্রজাপতি হইয়! বাহির হয় এবং এই সময় যদি মক! হয় তাহা হইলে 
মন্কা কিন্বা আকের উপর ডিম পাড়ে। আঁক তখন ছোট। আকে ডিম ফুটিলে কীড়ারা ধানের মত আঁকের 
মধ্যে চুকিয়া আকেরও মাজটা শুকাইয়া দেয় ( ৯ম চিত্রপটের বাম ধারের ছোট আকের চিত্র দেখ )। পরে আক 
বড় হইলে আকের ভাটার মধ্যে ছিত্র করিয়া খাইতে থাকে । তারপর আবাড় শ্রাবণে ধান, মক্কা, জোয়ার, 
প্রস্থৃতি আক্রমণ করে । 

(৩) তৃতীয় মাঁজ্রা ৫ম চিত্রপটের ২ চিত্রে দেখান হইয়াছে, ইহার রঙ কাচ! মাংসের রঙের ভ্ভায়। 
৫ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে ইহার পুত্তলি এবং ১ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে । স্ত্রী প্রজাপতি রাত্রিতে 
পাতার খোলের ভিতর ডিম পাঁড়ে। ইহার কীড়! সাধারণতঃ ধানগাছের গোড়ায় ছিদ্র করিয়! ভাটার মধ্যে 

প্রবেশ করে এবং খোঁড়টী চিবাইয়া খায়! খাইয়া ১২ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হয় এবং ভাটার মধ্যে পুত্তলি হয়। 

তারপর প্রজাপতিরূপে বাহির হয়া আবার ডিম পাড়ে। প্রথম ও দ্বিতীয়ের স্াঁয় ইহারও কার্তিক অগ্রহায়ণ 

পর্যন্ত বংশবৃদ্ধি হয়। তারপর একই ভাবে শীতকালে নিদ্রা যায়। কিন্ত প্রথম ও দ্বিতীয়ের মত চৈত্র কিন্বা 

বৈশাখ পর্য্স্ত নিদ্র। যায় না। মাঘ ফাল্তন মাসে প্রজাপতি হইয়! বাছুর হয় এবং গম ও যব আক্রমণ 

করে। ধাঁনের মত যৰ গমেরও মাজ গুকাইয়া দেয় ( ৫ম চিত্রপটে ডানধারে গমের চিত্র দেখ)। গমও 

যব কাটিয়া লইলে আক আক্রমণ করে। দ্বিতীয়ের স্তাঁয় ইহাও বাজরা, জোয়ার্, মধ! গ্রভৃতি খায় । তা ছাড়া 
গিনিঘাস প্রভৃতি ধান জাতীয় ঘাসেও দেখিতে পাওয়া যাঁর । তাহার পর আঁষাড় শ্রাবণ মাসে ধান আক্রমণ 
করে! এই পোঁকাকে আশ্বিন কার্তিক মাসে অনেক সংখ্যায় ধানে দেখিতে পাওয়া যায় । 

অতএব মাজরা হইতে নিস্তার পাইতে হইলে বারমাসই ইহাদের উপর নজর রাঁথতে ভয়। শীতনিদ্রার 

পর যখন প্রজাপতি বাহির হইয়া ডিম পাড়ে তখন হইতেই ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয় এবং 

কার্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্য্ত' বৃদ্ধি হইতে থাকে । অতএব যখন যে ফসলে পাওয়! ফাঁয় সেই সময়েই ইহাদের 

বিনাঁশের উপায় করা উচিত। তাহা না করিলে পরের ফসলের বিশেষ ক্ষতি করিবে। 

ক্ষেতে মার লাগিয়াছে কি না মধ্যে মধ্যে দেখিতে হয় এবং মাজরা দ্বারা আক্রান্ত গাছ দেখিলেই 

তাহা সমূলে উপড়াইয়া৷ ধ্বংস করিলে সেই সঙ্গে অনেক মাজর! নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। এইরূপে সংখ্যায় বাড়িতে 
না পাইলে খুব কমই ক্ষতি করিতে পারে। * 

গ্রথম প্রকারের মাজরা আলোক দ্বারা আক্কষ্ট হয়। অতএব ধান ফুলিবার সময় ক্ষেতে আগুন 

জালিলে তাহাতে আসিয়া অনেক প্রজাপতি পুড়য়া মরিতে পারে এবং ডিম পাঁড়িতে পারে না। ইহাতেও 

উপকার হইতে পারে। 
ধাঁন কাটিয়া লইলে ধানের গোড়াঁকে আশ্রয় করিয়া বখন ইহার! শীতকাল কাঁটায় সেই সময় ইহাদিগকে 

গস করা বিশেষ স্থবিধাজনক । ধান কাটিবার পরেই ক্ষেতে লাঙ্গল দিয়া সমস্ত গোড়া একত্র করিয়া 

জাঁপাইয়া। দেওয়! উচিত। আরও ধানের গড়! ক্ষেতে থাকিলে তাহা হইতে আবার অনেক গাছ জঙ্গে 

ইহাতে পৌকাদের বংশ বৃদ্ধির সুবিধা হয়। এইজ জোয়ার আক প্রত্ৃতির গোড়াও ক্ষেতে থাকিতে 

দেওয়া উচিত নয়। 

বেখাঁনে বাজরা, জোয়ার, মক! জদ্মে * সেখানে অনেকেই ইহাদের গাছ জালানির জন্ভ সংখ্রহ 
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করিয়া রাখে । এই ডাটাতে অনেক মাজরা শীতনিভ্রার সমর থাকিয়া যার। অতএব পৌষ মাসের মধ্যেই 

সমন্ত পুড়াইয়৷ দেওয়। উচিত। 

শপথ শত শা সপ সপ শপে পপ শাসন ০৮ 

শবাতজ্া স্মাছ্ছি। 

ধান যখন খুব ছোট থাকে তখন বীজতলাঁতে থাকিতে থাকিতেই হউক আর মাঠে রুইবার পরেই 
হউক কখন কখনও দেখা যায় যে মাজপাতাটা গুকাইয়া গিয়াছে । ইহাঁকেও এক প্রকার মাঁজরা বলা যাইতে 
পারে। এই মাজরার কীড়া প্রজাপতির কীড়া নহে । ইহা এক প্রকার ছোট মাঁছর কীড়া; দেখিতে শসা, 

কুমড়ার মাছির কীড়ার স্তাঁয় (১৪শ চিত্রপটের ২ চিত্র) কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক ছোট। স্ত্রীমাছি 

মাজপাঁতার উপর ডিম পাঁড়িয়া যায়। ভিম ফুটিলে কীড়া মাজপাতার ভিতরে দিয়! যাইয়! থোড় খায়। 

৭৮ দিন এইরূপে খাইয়া থোঁড়ের মধ্যেই পুত্তলি হয়। পুত্তলিও ফলের মাছির পুক্তলির (১৪ চিত্রপটের ৩ চিত্র ) 

যায় তবে খুব ছোট ও লাল। তারপর ৪৫ দিন পরে মাছি হইয়া উড়িয়া যায়। মাছি দেখিতে আমাদের 
ঘরে যে মাঁছ থাঁকে প্রায় সেই রকম কিন্তু ইহা! অপেক্ষা ছোট । যাহার মাজপাতা| শুকাইতেছে এমন একটা 
গাছ যদি ফাঁড়িয়। দেখ! যায় তবে প্রায়ই এ কীড়ার পুত্তলি দেখ! যায় কিংবা হয়ত মাছ বা'হর হইয়| গিয়াছে 

কেবল শৃন্ত পুত্তলি কোষটা রহিয়াছে দেখা যাঁয়। মাজপাতাটা শুকাইবার পূর্বে মাত্র হল্দে হইতেছে এমন সময় 
ফাড়িয়! দেখিলে কীড়া দেখিতে পাওয়া যায়| প্রায়ই দেখা যায় এই মাছি একবার মাত্র ধান আক্রমণ করে এবং 

ধান হইতে মাছি হইয়! বাহির হইবার পর ধান ছাড়িয়া চলিয়া যায় আর ধান আক্রমণ করে না। যেজায়গায় 

ইহার আক্রমণে “বীচধান” এইরূপ নষ্ট হয় সেস্থানে ধান বুনিবাঁর কিছুদিন পুর্বে কতকগুলি ধান জন্মাইয়! লইলে 
খুব সম্ভব এই “জ্যেঠ” ধাঁনে মাছিরা ডিম পাড়বে । ইহাদের মাজপাতা ঘি হল্দে হইতে আর্ত হয় এবং মাছর 
কীড়া যদি খোড়ের মধে) দেখা যায় তবে সমস্ত “জ্যেঠ' ধানগুলি সমূলে উঠাইয়! জআালাইয়। দিলে আর পরে ধানে 
এই মাঁছ না লাগিতে পারে। মাজপাতা৷ হলদে হইতে আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ধান উঠান উচিত নচেৎ মাছি 
বাহির হইয়! যাইবার সম্ভাবনা । আর যেখানে এইরূপে “জোঠ” ধান জন্মাইয়া মাছিকে না মারা হয় সেখানেও 

ধানে যদি এই মাছি লাগে তবে সেস্থলেও মাজপাতা হল্দে হইতে আরম্ভ হইলেই সমস্ত আক্রান্ত ধান 
উঠাইয়। পুড়াইয়৷ দেওয়া! উচিত। শক্রর বংশ বাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয় বার ধান আক্রমণ 

করিতেও পারে। 

বীজতলা হইতে উঠাইয়া মাঠে রুইবার পর এবং মাঠে লাগিয়া যাইবার পর যদ্দি এই মাছি ধান আক্রমণ 

করে তবে মাজপাত৷ স্তকাইতে আরম্ভ হইলেই ধানের গাছগুলি সমূলে না উঠাইয়া গোড়া হইত্তে কাটিয়া পুড়াইয়া 
দেওয়া উচিত। এই কাট গাছের গোঁড়া হইতে নুতন গাছ গজায় । 

শ্েনো কফড্িড। 

২য় চিত্রপটের ১ চিত্রে যে ফড়িং ধানের পাত খাইতেছে ইহা! ধাঁনের সময় প্রীয়ই দেখা যায়। বেশী 
হইলে ধানের ডাটা পর্য্যস্ত খাইয়া ফেলে এবং নৃতন নৃতন শীষও খাঁয়। ইহারা গঙ্গা ফড়িঙ ও মাঠ ফড়িঙের 
জ্াত। ছোট বেলায় ইহাদের ডানা থাকে না। এর চিপ্রপটের ২ ও ৩ চিত্র ইহার ছোট অবস্থা । জ্যৈষ্ঠ মাসের 
শেষেই প্রায় ৩ চিত্রের স্তায় অবস্থায় দেখ! দেয়। ইহার পরধান খাইতে খাইতে বড় হয়। যত বড় হয় 
ক্রমে ক্রমে ভান! গজায় । সম্পূর্ণ ডানা গজাইতে প্রায় দেড় মাস ছুই মাস সময় লাগে । তার পর আশ্বিন 
কা্ঠিক মাসে ধানের ক্ষেতেই ডিম পাড়িয়া মরিয়া যাঁয়। মাটিতে শরীরের সরু পশ্চার্ডাগ টুকাইয়! দিয়া দেড় 
ইঞ্চি কিন্া' তাহারও অধিক গর্ভ করিয়! এই গর্ডে ডিম পাঁড়ে। ৩১ চিত্রের সভায় &£০1৬০টা ডিম একজে গর্তের 
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মধ্যে রাখিয়! দেয়। এক একটী স্ত্রীফড়িও ৫০:৬০টা ডিম পাড়ে। এখন হুইতে ডিম মাটির নীচে থাকিয়া যায় 
এবং আবার জ্যৈষ্ঠ মাস আসিলে ফোটে । ধানের ক্ষেতে এ সময়েই ছান! ফড়িউ দেখা দেয়। অতএব 

দেখা যাইতেছে ধানের সময়েই এই ফড়িঙ হয় এবং অন্ত সময় ডিম অবস্থায় মাটির নীচে থাকে । ইহারা ধান ন। 

পাইলে আক, মন্ক।, জোয়ার, শ্তামা প্রভৃতির পাতা খায় । 

মাটির নীচের ডিম যদি কোন উপায়ে নষ্ট করিতে পারা যায় হাহা হইলে ধাঁনের সময় রাহি হইরা 
ধানের ক্ষতি করিতে পারে না। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন খুব রৌদ্র হয় সেই সময় ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল ও 
মই দিয় বেশ করিয়! মাটি উলট্পালট. করিয়া দিতে পারিলে অনেক ডিম রৌদ্রে শুকাইয়! যাইতে পারে। 

কিন্ত কোন ক্ষেতে ডিম আছে বাহির হইতে কিছুতেই চিনিবার উপায় নাই । অতএব যেখানে ইহার উপদ্রব 
হয় সেখানে সমস্ত ধানের ক্ষেতেই এইরূপে চাঁষ দেওয়।৷ উচিত। 

ডিম ফুটিলে যখন ছান! বাহির হইয়া থাইতে থাঁকে তখনই ইহাদ্িগকে জাল কিন্বা থলে দিয়া 
ছাকিয়া মারিয়া ফেলাই সহজ উপায়। মধ্য প্রদেশে এই ফড়িডের বড় উপদ্রব এবং ইহার! ধানের 
অত্যন্ত ক্ষতি করে। সেখানে নিম্নলিখিত উপায়ে জাল দিয়! ্ীকিয়া অনেক স্থান হইতে ইহাদিগকে নিঃশেষ 

কর! হইয়াছে । অল্প জমির মধ্যে থাকিয়া! খাইতেছে দেখিলে ইহাদিগকে হাতজা'ল ব! ঘাট জাল দিয়া এক 

জনেই অনায়াসে মারিয়া ফেলিতে পারে। কিন্তু যদি গ্রামের সমস্ত জমিতে হয় কিন্বা ২৩ গ্রাম জুড়িয়া হয় 
তাহ! হইলে সকলে মিলিয়। মধ্য প্রদেশের স্তার নিয়লিখিত উপায়ে মারিতে হয় 

এ রকম একটী জাল প্রস্তত করিতে হয় যাহার ভিতর দিয়া ফড়িঙের ছান! না গলিয়! যায় এবং জালটা 

জলের মধ্যে টানিয়! লইয়। যাঁইলে অনাপ্নাসে জল গলিয়া যায় । পাঁশুলা জালের মত চট হইলেও চলে । জাল ৫ হাত 
চওড়া হওয়া! আবস্তক | লম্বায় যেমন স্ুবিধ| ২০, ২৫, ৩০ ব! ৪০ হাত হইতে পারে। লম্বালম্ি দুই ধারে ছুইটা 

দড়া বাধিয়া! লইতে হয় এবং দুইটা দড়াই এত লম্বা হওয়া চাই যে জালের ছুই ধারে প্রান ৩ হাত করিয়া বাড়িয়া 

থাকে। লম্বালম্ব এক ধারে জেলেরা যেমন জালে লোহার কাঠী লাগার সেই রকম ৫1৬ আঙ্কল অস্তর অস্তর 
লোহা, সীসা বা অন্য কোন ভারী জিনিস বাধিয়! দিতে হয়। জালের এই ধারট! নীচে থাকিবে এবং জলের মধ্যে 
টানিয়! লয়! যাইলে ডুবিয়। ডুবিয়৷ যাইবে । এই ধারে মধ্যে আরও ২।১ট! দড়া বীধিয়া লইতে হয়। ৪ জন 
জালের দুই কিনারার উপরের ও নীচের দড়৷ ধরিবে এবং শীচের ধারে যে কয়টা! দড়! লাগান হইয়াছে এক একজন 

লোক এক একটা দড়া ধরিবে। জালের উপর ধারট! উ“চু করিয়া রাঁখিবার জন্যও দুই এক জন লোকের প্রয়োজন 
হইবে । উপর ধার অপেক্ষা নীচের ধারটী একটু আগে টানিতে হইবে । ক্ষেতের মধ্যে দিয় টানিয়৷ লইয়! 
যাইলে টানা! জাল বা গড়ে জালে মাছ ধরার মত সমস্ত ফড়িও ধর! প'ড়বে। মাঝে মাঝে জালের ছুই ধার 
এক সঙ্গে গুটাইয়। বেশ করিয়। মৌচড় দিলে যত ফড়িঙ ধরা পড়িয়াছে সমস্ত মরিয়। যাইবে । ফড়িঙদের ডানা 
গজাইবাঁর পুর্বে এইরূপে ধরিয়া! মারিবার ঠিক সময় । ডান! হইলে তাহারা উড়িয়া পাঁলাইবে | 

লেছ্! পোকা ও লী ক্াউ। লেছো। পোকা । 

২য় চিত্রপটের ১২ চিত্রে ষে কীড়। পাতার উপর রহিয়াছে ইহাকে স্থানে স্থানে লেদ। পোকা! বলে। 

ইহার প্রজাপতি শ্রী চিত্রপটের ১১ চিত্রে পাতার উপর বসিয়৷ রহিয়াছে। দিনের বেলা প্রজাপতি বাহির হয় না 

কোন স্থানে লুকাইয়! থাকে । রাত্রিতে বাহির হইয়া পাতার উপর কিরূপে গাদ| করিয়া ভিম পাড়ে ১০ চিত্রে 

দেখান হইয়াছে । এক এক গাদায় ২০০ পর্য্স্ত ডিম থাকে এবং গাদাট! কট! রঙের লোমে ঢাক। থাকে । 

এক একটা স্ত্রী প্রজাপতি ২৫০/৩০০ পর্য্স্ত ডিম পাড়ে । ৩:৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা পাতার 

উপর থাকিয়৷ পাতা খাইতে থাকে। €োট বেল্লান্ন কীড়ার সবুজ রঙের থাকে ( ১৩ চিত্র দেখ) বড় হইলে 



গং ফসলের পোকা । 

পুঙ মেটে হুইয়! বায় এবং পীঠের ছুই ধারে কাল কাল দাগ হয়। বড় হইলে কীড়াদিকে কখন কখনও দিনের 
বেলা মাঁটিতে লুকাইয়! থাকিতে দেখ! যার । তবে প্রায় পাতার উপরে থাকিয়াই খার। ২০।২৫ দিন খাইয়। 
গাছ ছাড়ি! মাটির একটু নীচে যাইয়! পুত্বলি হয় । ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে কাটুইএয় যে পুতলি দেখান হইয়াছে 
ইহার পুর্তলিও সেইরূপ । বর্ষাকালে ১০1১২ দিন এবং শীতের সময় প্রায় ২০।২৫ দিন পৃতলিরপে থাকিয়া 
প্রন্থাপতি হইয়! বাহির হয় এবং আবার ভিম পাড় । 

ওয় চিত্রপটের ১২ চিত্রে ডাটার উপর যে কীড়া রহিয়াছে ইহাকেও লেদ! পৌক! বলে। হহার প্রজাপতি 

এই চিত্রপটের ১৩ চিত্রে গাঁছের উপর বসিয়া! রহিয়াছে । এই প্রজাপতিও কেবল রা্রতে বাহুর হুইয়। ভিম 

পাঁড়ে। ইহ! গাদ| করিয়। ডিম পাড়ে না। গুটান মাজপাতা বা অন্ত কোন গুটান পাত! কিন্ব! পাতার 

খোলের মধ্যে সারি দিয় ডিম পাড়ে । এক একটা স্ত্রী প্রজাপতি ৪৫০ পর্যন্ত ডিম প্রসব কয়ে। ৩19 দিন 

পরে ভিম ছুটিলে কীড়ারা পাঁতা খায়। ছোট কীড়ার! দিনের বেলা গুটান পাতার মধ্যে লুকাইয়! থাকে, কেবল 
রাত্রিতে খায়। বড় হইলে আর পাতায় লুকাইয়। থাকিতে পারে না । তখন গাছ ছাড়িয়া! দিনের বেল! 
মাটির ফাটালে ব! মাটিতে গর্ত করিয়! লুকায়। রাঁত্রতে বাহির হইয়া খায় । এই জন্ত ধানের ক্ষেতে যখন 
জল থাকে তখন এই কীড়। প্রায় ধান আক্রমণ করে না। ধাঁনের যখন শীধ হুইয়! ধান পাকিয়া যায় তখনই 

প্রায় ইহার উপজ্রব বেণী হয়। ইহারা রাত্রিতে ধানের গাছে উঠিয়া শীষ কাটিয়া দেয়। পুর্বদিন যে গাছে 
ণীষ ছিল পরদিন সেই গাছ শ্রীষ শুন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বেশী হইলে ইহারা এইরূপে পাক! ধানের 
অত্যন্ত ক্ষতি করে। ২৫৩০ দিন খাইয়! মাটিতেই পুত্তলি হয়। ইহারও পুত্রলি প্রথম লেদ৷ পোকার পুত্তলির 
স্ভার। তারপর প্রজাপতি হুইয়৷ বাহির হইয়া আবার ভিম পাড়ে । 

এই ছুই লেদা পোক। যখন পাতার উপবে থাকিয়া খায় তখন পৌক। ধরা থলে দ্বারা অধিকাংশকেই 
ধর! যায়। এই কীড়া দেখ! দিলে প্রথম প্রথম তাহাই কর! উচিত। যখন কীড়ার! বড় হয় তখন কতকগুলি 
কাচা ঘাস বা! পাতা যদি ক্ষেতের মধ্যে ৪'৫ হাত অন্তর অস্ত ছোট ছোট গাদায় রাখ| হয় তাহা হইলে 
দিনের বেল! ইহারা এই ঘাস বা পাঁভার ভিতর আসিয়া লুকায়। একটু বেল! হইলে এই ঘাস বা পাতা 
উল্টাইয়৷ ইহাদিগকে ধরিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয়। এইরূপে ফাঁদে ফেলিয়া অনেক 
গোক মার! যায়। (পরে কীড়া পালের বিবরণ দেখ) 

বেরা োক্কা শা গোব্তল পোক্কা। 

৪র্ঘ চিত্রপটের ১ ও ২ চিত্রে যে পৌক! দেখান হইয়াছে ইহার্দিগকে কোথাও কোরা পোক1 এবং 

কোধাঁও গোবরে পোকা বলে। গোবরের মধ্যে সার গাদার এই রকম অনেক দেখ! যায় বলিয়! ইহাদিকে 
গোবরে পৌফা বলে। এই চিত্রপটের ৭ চিত্রে ইহার পতঙ্গ রহিয়াছে । পতঙ্গ তো তে! শব্ব করিয়া 

আলো! দেখিয়া! ঘরের মধ্যে উড়িয়া আসে । এইজন্ত ইহাকে ভোমর! পোক। বলে। তৌময়া পোকা ও আমর 

আলাদা । ভ্রমরের! কেবল দিনের বেলায় উড়িয়া! বেড়ায় এবং তাহাদের চারিটা পাত্ধা ডান! বেশ দেখা যায়। 
খরে উড়িতে উড়িতে ভোমরা পৌক| দেওয়ালে কি অন্ত কিছুতে ধাক! খাইয়া ঠক্ করিয়া মেজেতে পড়িয়া 
ধার। দেখিলে বোঝা যাইবে ইহারা! ফঠিন পক্ষ পতঙ্গ । কোর! পৌক! বা! গোধয়ে পোকা! তৌমরার কীড়া | 
তৌমক্। গোবর ব! মাটির মধ্যে রানে আসিয়া গোল গোল সাদা সাদা ডিম পাড়ে। এই চিঅপটের ৪ চিত্রে 
ভিন দেখান হইয়াছে । ভিম হইতে খুঁটিয়! কীড়া কিছুদন খাইয়। মাটির মধ্যেই পুরলি হর । এই চিজগটের 
৩) & &৬ চিত্রে পুতলি মেখান হইয়াছে। তারপর পতব হইয়া বাহির হয়। 

ভোমরা পোকা! অনেক রকমের . আছে। বাহার আকার ছোট কাহারও আাকার সত, কাহারও রক 
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ৃ ধানের পৌঁক । ৮, 
বানা পপ পপ 

ফাঁলি কাহারও রও লীল রা সধুত ইত্যাদি । কাহারও মাখার গণ্ডারের সত পিং থাকে । পরে তালের তৌমিরী, 
ফখা বলা ইইয়াছে। সকলেরই কীড়া প্রায় দেখিতে একই রকম রনেহারার হয়। যাহ! কিচু সাজার শাখকঃ 
'াছে সাধারণ ফোঁকের পক্ষে ধরা বড় কঠিন। অনেক কৌঁরা পোকা, গে! মহিষ প্রন্ৃতির নাদি এবং চাঁদের 
বিষ্ঠা খীয়। অনেকে গাছের শিকড় খাঁর এবং শিকড় কাটিয়। গাছ মাবিয়। ফেলে। 

উর্থ চিত্রপটে কোর! পোকার চাঁর়ি পৃথক অবস্থা! আঁকিয় দেখান হইয়াছে (৪ চিন্জভিম) ১ও ২ চিষ্উ 
ফীড়া ) ৩, & ও ৬ চিত্র পুত্তলি; ৭ চিত্র পতঙ্গ অর্থাৎ ভৌমব | সকলই বড় করিয়| অঙ্কিত)। ইহারা কখনও 

ফখনও ধানের ক্ষেতে বিস্তর হয় এবং ধানেব শিকড় খাইয়! গাছ মারিয়া ফেলে। অনেক সময় আকের শিকড় 

কাটিয়া আক নষ্ট কবে। ইহারা ঘাসেরও শিকড় খাঁইয়া বাঁচিতে পারে এবং মধ্যে মধ্যে বাগানের চার! গাছে 
পিকড় খাইতেও দেখ! যায় । বৎসবেব মধ্যে একবার ইহাদের বংশ হয়। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে পতঙ্গ 
বার হয় এবং যেখানে স্থৃবিধ। পাঁষ ডিম পাড়ে । ৫1৬ দিনেব মধ্যে ডিম হইতে ফুটিযা! কীড়াব! প্রায় আস্ষিন মাঁস 

পর্যন্ত খায় । তান পর মাটির ভিতরেই চৈত্র বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যস্ত কীড়| অবস্থায় নিদ্রা ধার । তারপর 
পুতণ্ল হইয়া ১০1১২ দিনের মধ্যেই পতঙ্গ হইয়। বাহিব হয়| 

কোর পৌঁকা যখন ধানের শিকড় খায় তখন গাঁছেব গোড়ায় কেঁচোতে যেমন মাটি উঠায় সেই রকম 
উঠান মাটি দেখ! যায়। একটু যাঁটি উপ্টাইলেই কোবা পোকা দেখা যায়। ইহাদিগকে এই রকমে বাছিয়া 
কেরাসিন তেলে ফেলিয়! মাব! ছাড়া গাঁষ আব কিছুই কবিতে পাবা যাঁষ না । মাটিতে সোবা প্রভৃতি মিশাইয়া 
দিলে গাছের গোড়া ছাঁড়িয়! মাটি নীচে চলিয়া! যায়। কিন্তু তাহা আপেক্ষ৷ মাবিয়! ফেলাঁই সহজ উপায়। 
সাবগাদা হইতে উঠাইষ! জমিতে দেওযাঁব পূর্বে সাব হইতে কোবা পৌঁক| বাছিয় মারা উচিত। 

ূ ্্্ট(্ 
ক: পূর্বেই বলা হইয়াছে কোবা পৌঁক! অনেক বকমেব আছে। ইহাবা গোবব, মহিষ পরভৃতিব নানি, মানুষেব 

বিষ্টা, ঘাঁসের শিকড় কিন্বা অন্তান্ত গাছেব শিকড় খায়। প্রা সকলেবই বসবে একবাঁব বংশ হয়। কাহারও 

৩ চিত্তে সয়া পোকা! পাতা খাইতেছে। 

ডুই বৎসয়ে বিদ্বা তিন বৎসরে একবার বংশ হয়। কোয়া পোকার যখন পতঙ্গ হয় বা ভোমরা! হইয়া বাহির 

ই, তখন পায় এক সঙ্গে অনেক বাহির হয়। ভৌমবার দিনের বেল! মাঁটিঃ নীচে বা! পাত। ছাল ইত্যাঈর 

ভিঝর লুকাইয়! খাকে। বাজে উড়িয়া বেধীয়, ছুবিধানত ডিম পাড়ে এবং গাছের পাত! খার। €জীদয় 
“রায় ফি কম ধরি গাছের গাতা খান উপনের চিজ দেখান হইয়াছে হিদালর পর্বতের জাছাকাম 



৩৪ ফসলের পোকা । 
পশম» পাশ এর আারহরর--০ধ ৯৫ জার, ৫৫৩৫০, ০৫০ ৩৫তম 

জায়গায় এইরূপে পাত। খাইয়। অনেক লোকদান করে। , তোমরা পোকা দলে দলে বাহির হয় বটে কিন্ 
১০১৫ দ্বিনের মধ্যেই মরিয়া যাঁয়। 

সাধারণতঃ বাঙ্গাল! দেশে তেমর! পোকা! পাঁতা খাইয়! ফসলের কোন ক্ষতি করে ন| ৷ তবে যদি জোয়ার, 

বাজরা প্রস্থৃতির কিম্বা! ধানের শীষ হইবার সময় কোন ভৌমরার দল বাহির হয় তাহা হইলে অনেক সময় কচি 

কচি দান খাইয়। অনেক লোকসান করে। গান্ধ তাড়াইবা'র জন্ত যেমন ধোঁয়! দেয় রাত্রে সেই রকম ধোয়! 

দিতে পারিলে উপকার হয়। মাঝে মাঁঝে ফসলের উপর একট। দড়া টানিয়! গাছ নড়াইয়া দিতে হয়। 

ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন জালাইয়! রাখিলে অনেক ভোমরা পৌকাই আগুনে আসিয়! পুড়িয়। মরে। 

হিলি । 
১৯০৮ সালে ধানে যে পোঁক1 লাগিয়াছল তাহাকে মেদ্রনীপুর কটক ও ধ্ঁচিতে ধৌলি বলে, বর্ধমান 

হুগলীতে ধসা ও কোন কোন জেলায় মধুপো ক বা! ধলন্থন্দহ বলে। ইহারা গান্ধি জাতীয় পৌঁকা এবং দেখিতে 
ছোট ছোট । রঙ শুকান খড়ের রঙে মত। ছোট বেলায় ইহাঁদের রঙ সাঁদ| থাকে এবং ডান! থাকে না; এক 

গাছ হইতে অন্ত গাছে লাফাইয়! যাঁয়। ইহারা গুয়। বা জতলী পোকার মত পাতা ও ভাট। কাটিয়। খায় না। গান্ধি 

যেমন ধানের ছুধ চু'ষয়! খায় ইহার! সেইরূপে পাতা ও াটার রস চুষিয় খায়। ছুই একট! পৌকা গাছের কিছু 
ক্ষতি করিতে পারে না। অনেক পোকা যদি রস চুষিয়া খাঁয় তবে গাছ কম তেজী হইয়া যায় এবং বেশী খাইলে 
গুকাইয়। যাইতে পারে । এই পোকারা সাধারণতঃ ঘাস ইত্য1'দর পাতার রস খাইয়। থাকে । যখন ঘাঁস জলে 

ডুবিয়া বা অন্য কোন রকমে খাবার অনাটন হয় তখন ধানে আমসয়। পড়ে। ইহাদের পিছনদিক হইতে বিন্দু 
বিন্দু মধুর মত একরকম রস বাহির হয় এই জন্ত মধু-পকো বলিয়া থাকে । 

এই পৌকা৷ লাগলে কোথাও কোথাও ছুই তিন দিনের পচা গোর মূত্র ও গোবর মিশাইয়! মাঝে মাঝে 

ধানের ঝাঁড়ে লাগাইয়! দেওয়! হয় । তিন চারি ঝাড় ছাড়িয়া এক ঝাড়ে আবার তিন বা চারি ঝাড় ছাড়য়া 

এক ঝাড়ে লাগাইয়! দেয়। এই গোবর হাতে লইয়া! ঝাড়ের গোড়া হইতে ডগ পর্যস্ত মাখাইয়! দেয় | 

ধানের ক্ষেতে যখন জল থাকে তখন কেরাসিন তেল জলে ঢালিয়। দিয়। সহজেই ইহা'দকে মার! যাঁয়। 

এক বিঘ। জায়গায় এক বোতল কেরীসিন লাগে। যে দ্দিক হইতে হাওয়! বয় ক্ষেতের সেই দ্রিকে একটু একটু 

কেরাসিন তেল জলে ঢালিয়া দিতে হুয়। কেরাসিন জলে ভাসে এবং হাঁওয়াতে সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়! যায়। 

সেই সময় একট! লম্বা! দড়া ব! বাশ একবার ধানগাছের উপর দিয় টানিয়! দিতে হয় । ধোঁলিরা লাফাইয়! 

জলে পড়ে এবং কেরাসিন তেল মাখ! হইয়! সব মরিয়! যাঁয়। | 

ধানের উপর দিয়া পোক! ধর! থলে টাঁনিয়। লইয়৷ যাঁইলেও ধৌলির! থলেতে ধরা পড়ে । 

নলী পোকা বা লাউড়ে পোকা। 

কখনও কখনও -যাহাতে জল দীড়াইয়। আঁছ এমন ধানের ক্ষেতে দেখ| যায় যে প্রায় ১ ইঞ্চি কি ১৪ 

ইঞ্চি লম্ব! সবুজ্জ ধানের পাতার নল ভা'সতেছে কিম্বা পাঁতার উপর এই রকম নল'ঝুলিতেছে (২য় চিত্রপটের 
৪ চিত্র)। ২য় চিত্রপটের ৫ চিত্রে পাতার পাশে যে কীড়া দেখান হইয়াছে ইহাই ধানের পাতার ডগ কাটিয়া 

মুখের লালার ছার বাধিয়া! এই রকম নল প্রস্তুত করে) এই জন্ত বাঁকুড়া জেলায় ইহার নাম নলী পোক|। 

নলের মধ্যে থাকিয়াই ঝুলিতে ঝুলিতে পাতার পর্দা খাইয়া ঝাঝ্রার মত করিয়! দেয় (২য় চিত্রপটে ৪ চিত্র 

দেখ)। থাইতে খাইতে মাঝে মাঝে হাত পা ছাড়িয়! দিয় জলের উপর পড়ে এবং ভানিতে ভাসিতে যাইয়! 

আবার অন্ত গাছ বহিয়। উঠে। এই জন্য ইহাকে “লাউড়ে” পৌঁকাও বলিয়া থাকে । নলটা শুকাইলে পুরাতম: 



ধানের ৪০ | ৩৫ 

নল ছাড়িয়া দিয়া আবার পাত কাটিয়।৷ নূতন নল পরস্তত করে। ২য় চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার প্রজাপতি 
দেখান হইয়াছে । স্ত্রী প্রজাপতি পাঁতার ডগে ডিম পাড়ে । ডিম ফুরিয়! কীড়ারা প্রায় ২০ দিন খায়। তারপর' 

মুখের লালার দ্বারা নলটা গাছের গোড়ায় বাধিয়। দিয়! ইহার মধ্যে পুভ্তলি হয়। ৫1৬ দিনপরে আবার 

প্রজাপতি হইয়! বাইর হয়। মধ্োপ্রদেশে এই নলী পৌক! হইতে বিস্তর ক্ষতি হয়। পোকা বেশী হইলে গাছের 

সমস্ত পাতা ঝাঁঝরা করিয়া দেয়। ইহাতে গাছ কম জোর হইয়! মরিয়াও বাঁয়। 

অল্প জায়গায় হইলে অল্প সম.য়র মধ্যে মাছ ধরা হা জালে কিন্বা কাপড়ে করিয় হাকিয়। পুড়াইয়া দিলেই 

হয়। বেশী হইলেও এই বকম জাল দ্বারা ছাঁকিয়। লওয়াই সহজ উপায়। ক্ষেতের জল বাব করিয়! 

দিলে উপকার হয় বিস্ত জল বাহুর করিয়া দিলে ধানের ক্ষতি হইতে পারে। সময়ে আর জল ন! পাওয়া 

যাইতে পারে। 

মোড়া পোকা । 

৬য় চিত্রগটের ১৪ ও ১৫ চিত্রে ধানের শীষের উপর বে সবুজ ও লাল পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহাদের 
ঘাড় ঘোড়ার মত লম্বা এই জন্য কোযাও কোথাও ইহাদগকে বড় ঘোঁড়। পোকা বলিয়া থাকে । মটরের 

মধ্যে যে পোকা হয় তাহাকে “ছোট ঘোড়া পোকা” বলে। বড় ঘোড়। পোকাকে কাচ পোকাও বলে। ইহারা 

সাধারণতঃ বন জঙ্গলের পাতা ফুল ইত খাইয়া! থাকে । কিন্তু কখনও কখনও ইহারা ধানের শীষ বাহির হইয়। 

ধানে দুধ হইবার সময় দলে দলে আসিয়! ধান খাইতে থাকে । সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার না করিতে পারিলে অনিষ্টের 

সম্ভাবনা । তাঁড়া দিলে ইহার উড়িয়। যাঁয়। পোকা ধরা থলে দ্রুতগতিতে ধানের উপর টানিয়া লইয়া! ইহাদিগকে 

ধরিয়! মারা ছাড়া অন্ত উপায় নাই৷ 

অন্যাম্য পোক্ক1। 

২য় চিত্রপটের ৭ চিত্রে পাঁতার উপর যে ছুইটা শৃঙ্গ বিশিষ্ট কীড়া রহিয়াছে ইহা কেবল পাতা খাইয় 

ধানের অল্প বিস্তর ক্ষতি করে। বেণী হইলেই অনিষ্টের সম্ভাবন|। এ চিত্রপটের ৯ চিত্রে যে প্রজাপতি পাতার 

উপর বসিয়া আছে ইহাই এই কীড়ার পতঙ্গ । স্ত্রী প্রজাপতি পাঁতার উপরেই এখানে ওখানে গোল গোল 

সাদ। রঙের ডিম পাড়ে । তিনদিন পরে ডিম ফুটিয়! কীড়া বাহির হইয়া! পাত খাইতে থাকে । ২১।২২ দ্িন 

এই ভাবে খাইয়৷ পাতার উপরেই পুন্তলি হয়। এ চিত্রপটের ৮ চিত্রে পুন্তলি দেখান হইয়াছে। পুতুল 

এই ভাবে পাতায় ঝুলিয়। থাকে৷ পুত্তলি হইবার ১০।১১ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। ধানের ক্ষেতে 

এই রকম প্রজাপতি উড়িতে দেখা যায়। যদ্রি কীড়া বেশী হয় তবে বালক বালিক! দ্বারা পাতা সমেত কীড়া ও 
পুতুল জড় করিয়! পুতিয়। ফেলিতে হয়। 

২য় চিত্রপপটের ১৮ চিত্রে যে গুটান পাঁতীর মধ্যে সবুজ রঙের কীড়া রহিয়াছে ইহাও কেবল পাত। থায়। 
ধেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা । এই কীড়ারা৷ সকল সময়েই মুখের লালার দ্বারা পাতা জড়াইয়! নিজের দেহ 

পাতার ভিতর ঢাকিয়। রাখে । এ চিত্রপটের ২০ চিত্রে ষে প্রজাপতি ৰসিয়া রহিয়াছে ইহাই এই কীড়ায় 
গ্রজাপতি। স্ত্রী প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে । কীড়ারা যখন খাইয়! বড় হয় তখন একই ভাবে পাতা 

জড়াইয়। তাহাঁর মধ্যে পুর্তলি হয়। শ্রী চিত্রপটের ১৯ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে। দেখাইবার জন্ত পুতলির 
পাতার ঢাকা খুলিয়! দেওয়া হইয়াছে। 

কখনও কখনও দেখা যায় এক প্রকার স্ৃতলী পোকা! উপরের পোকার স্তায় পাতাঁর ডগ মুখের লালার 
বারা জড়াইয়! ভিতরে থাকিয়া! পাতার ভিতরের প্দ্নী খাইতেছে। ইহারা এক প্রকার ছোট পং1পতির বাড়া। 



টু 
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৬. পু ফললের পৌঁকা। 
উকি কাউ ৯০০৩ তাবে 

উদ হইতে তি খুব কর্মই হয়। তবে বেশী হইলে অনিঠের সম্ভাবনা! জড়ান পাতা দেখি! ববহেই মুর! "যা 
কীড়া কোথায় ধহিয়াধছ। বায়ক বালিকা ঘারা এই রক্ষ জড়ান পাতা কাঁটিহা পুতিন! ফেলিলেই হয় । 

এক কার ও রা! পৌকাতেও ধানের পাত। খায় । ইহাতে কোন অভি ছয় বলিয়া প্রায় তল! বাক »|। 

ওনে "লাবধাংনর মীর নাই") গ্রাথম হইতে সতর্ক ভওয়াই উচিত। দেঁখিলেই বাছিযা গট্য়! গতির! কিনা 
গুড়ছিয়। ফেগা উচিত। 

ভে পু । 

ভাঞ আশ্বিন মাঁসে যেখ ডাঁকিলে ধানে এক রকম রোগ হয় যাহাকে তেপুধরা বা ডেপুফুলান বলে। 

ধাঁনের থোড় হঠাৎ বড় হইয়া! উপরদিকে উঠে তারপর গুকাইয়! যায়। সে গাছে আর শীষ হয় না । অনেকেই 
এরই রকম বর্ণনা করেন। লেখক কখনও ভেপুধর! দেখে নাই। অতএব ইহার কারণ কি বল! ঘান্ন না। 

অনেকে বলিয়া থাকেম ভেপু ধরিলে জমিতে বেশী করিয়। থোল কিমা! কোন রকম সার ছিটাইলে উপকার হয়। 
কোন রম পোক! লাগা ডেঁপু ফুলানর কারথ বলিয়! বোঁধ হয় না। 
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ক্ভুঞ্জ গপন্ষিজ্ছোক । 

যব গমের পোকা । 

মা ফড়িড। 

যধ গমের অঙ্কুর যেমন মাটি হইতে বাহির হয় ছুই তিন রকমের ছোট ছোট গঙ্গাফড়িঙের জাতের ফড়িও 
এই অঙ্কুর ও চার! গাছ খাইয়। ফেলে। অনেক সময় ক্ষেতের সমস্ত গাছ খাইয়া ফেলে এবং আবার নূতন 
করিয়া স্বীক্স ধুনিতে হয় । ৫ম চিত্রপটের ৪, ৫, ৬, ও ৭ চিত্রে ছুই রকমের ফড়িঙ দেখান হুইয়াছে। ইহাদের 
রঙ গুফান মাটির রঙের মত এবং মাটিতে বসিয়। থাকিলে ইহারা সহজে নজবে পড়ে না। এই জন্ত ইহাদিগকে 

“মেটে ফড়িং” বলে। সাধরণতঃ মাঠে থাকে বলিয়। “্ষাঠ ফড়িং” ও বলে। বিহার অঞ্চলে ইহাদের সাধারণ 
নাম “ফতিজ্গা” ৷ এই ছই রকম ছাড়া আবও এক রকম ফড়িও ইহাদের সঙ্গে থাকে | তাহাদের রঙ ম।টির রঙের 
মতও হয় আবার সবুজও হয় । একবার গাছ বড় হইয| উঠিলে মাঠ ফড়িও আর তেমন ক্ষতি করিতে পারে না । 

মাঠ ফড়িং মাঠের মধ্যে মাটিতে ডিম পাঁড়ে। শবীরের পশ্চাদ্ভাগ মাটিতে ঢুকাইয়! গর্ত করিয়। এই গর্তের 
মধ্যে একসঙ্গে অনেক ডিম পাঁড়ে। ৩১ চিত্রে মাটির ভিতর মাঠ 

মত খাইতে থাকে । ছানাদের ডানা থাকে না। লাফাইয়া লাফাইয়া 
চলে। যত বড় হয় ক্রমে ক্রমে ডানা গজায়। সম্পূর্ণ ডান! হইলেও 

মাঠ ফড়িঙ প্রায় বেশ্রী উড়ে না, লাফাইয়াই চলে | কখনও কখনও 
কেবল সামান্ত দুর উড়িয়! যায়। 

মাঠ ফড়িঙ যে কেবল যব গমের ক্ষতি করে তাহ! নহে । আক্, 

্ামা, কোদে। কাপাঞপ, তামাক, আলু, বেগুণ, কপি প্রভৃতি যাঁবত্তীষ নও 

তরিতরকারীর গাছ এবং কলাই প্রভৃতি সমস্ত রবি ফসলের গাছ এইরূপে ১২১ 

ধাইয়! নষ্ট করিয়৷ দেয়। ভাল বর্ষ। হইলে ইহাদের সংখা! কমিয়! যায়। ৩১ চিত্র--মাঠ ফড়িঙের ডিন । 

তখন ক্ষেতে জল দীড়ায় বলিয়। ইহার! থাকিতে পারে ন| | রৰি ফসলেরই ইহাবা বেশী ক্ষতি করে। বর্ষাকালে 

ডাল! জমিতে যেখানে জী দীড়ায় না সেই খানে মাঠ ফড়িও সকল আসিয়া জড় হয়। 
মাঠ ফড়িঙ হইতে ক্ষতি হইবার বিশেষ কারণ এই যে, যখন লাঙ্গল দিয়! সমস্ত মাঠের ঘাস আগাছ! ইত্যাদি 

পরিষার করিষা! ফেলিয়! দিয়! বীজ বোন হয় তখন ফড়িঙদের কোন খাবার থাকে না, কারণ ইহার! কাচ 
গাঁতা ছাড়! আর কিছুই খায় না । কাজেই বীজ হইতে যেমন অস্কুর বাহির হয় ইহারা এই অন্থুর খাইয়া ফেলে। 

এক একট! ফদ্িউই অনেক অন্ভুর খাইয়! ফেলে। এই সময় বদি ঘাস ইত্যাদি ক্ষেতে থাকে তাহা হইলে ছই 
একটা ফড়িও অসুর খাইতে,পারে সকলেই অন্ভুর খাইয়! ফসল নষ্ট করিয়! দেয় না। যেখানে মাঠ ফড়িতের বড 
উপজব যদি যন্ধর হয ক্ষেতে বীজ বুনি! বীজ হইতে গাছ বাহির হইয়। বড় হইবার পর খাস ইত্যাদি নিড়াইঙগা 
দিলে ভাল হয় তাহা হইলে অধিকাংশ ফড়িও অন্য খাঁবার খাঁকাতে অন্কুরের দিকে নধর দেয় না। 

বগন্ক মাঠ ন! নিড়াইযা! মাধ মাঝে কতকট!| করিয়া ঘাঁদ ইত্যাদি রাখিয়া! দিতে হয়। অন্ত জায়গার 

খড়? হ। গাই! মাঠ ফড়িও এই'লধ খসে ভাসিযজড় ছয়। তন একটু জায়গার থলেতে করির! ইহাদিগকে 
ধা খুন সহ্জা। 3 4 



৩৮ ফসলের পোকা । 
5 তি বে, পশলা সপ পবা হর সপ সর্প এ স্পা জজ, 

কিন্বা ফসলের ক্ষেতে পাতল৷ করিয়! এমন কোন বীজ বুনিতে হয় যাহার গাছ ফসলের একটু আগে জন্মে । 
ফড়েঙর! এই চার! গাছ পাইয়া! ফসলের অস্কুরে নজর দেয় না এবং এই গাছ খাইতে খাইতে ফসল বাড়া 

যায় । তখন এই গাছ উঠাইয়! ফেলিয়া দেওয়া চলে। অনেক জায়গায় পোস্ত গাছের ক্ষেতে সরিষা বুনিয়া 

দেয়, সরিষা একটু আগে জন্মে এবং ফড়িঙরা সরিষার চারা পাইয়া পোস্তর অঙ্কুরে নজর দেয় না এবং সরিষা 

খাইতে খাইতে পোস্ত বাড়িয়া! যায়। তারপর সরিষার গাছ উঠাইয়! ফেলিয়া দেয় । 

পোঁকা ধরা থলে দ্বার! মাঠ কড়িঙ দিকে ধরিয়। মারিয়া তাঁর পর ফসল লাগানই সর্বাপেক্ষ। ভাল উপায়। যদিও 

মাটির উপর সহজে ইহাদিগকে চেনা যায় ন! কিন্তু যে ক্ষেতে মাঠ ফড়িও থাকে সেই ক্ষেতের ভিতর দিয়! চলিয়া 
যাইলে আগে আগে মাঠ ফড়িঙ লাফাইয়! লাঁফাইয়া যায়। ক্ষেতের উপর পৌক! ধর! থলে টানিলে যত ফড়িঙ 

লাঁফাইয়। লাফাইয়া খলের মধ্যে ধরা পড়ে । এইরূপে ক্ষেতের ও ক্ষেতের পাঁশের পড়া জমির ফড়িং মারিয়! ফসল 
বুনিলে আর ক্ষতি হয় না। 

নাভি পোকা । 

মাঠ ফড়িঙ ছাড়া ৫ম চিত্রপটের ৮ চিত্রে ষে কাঁল রঙের পৌক! দেখান হইয়াছে ইহারা এবং আরও অনেক 

সরু মুখওয়াল! মাটির রঙের বা কাল রঙের কঠিন পক্ষ পতঙ্গ বীজের অন্কুর ও চারা গাছ কাটিয়! কাটিয়া খায়। 
সচরাঁচর ইহারা দিনের বেলা মাটির ফাঁটালে ব1 টীলের নীচে লুকাইয়া থাকে। তাহা হইলেও ক্ষেতের মধ্যে দিনের 

বেল! অনেককে বেড়াইতে দেখ যায়। ইহারা মাটি উপরেই থাকে বলিয়া ইহার্দিগকে মাটি পৌকা! বলে। 

ইহার! প্রায়ই রাত্রে বাহির হইয়া খাইয়! বেড়ায় এবং গাছ কিছু বড় হইলেও ভাট! কাটিয়৷ গাছকে মারিয়া 

ফেলিতে পারে। 

পোকা ধর! থলেতে ইহার! ধরা পড়ে না । ক্ষেতের মধ্যে ৪1৫ হাত অন্তর কতকগুলি কাচা ঘাস বা পাতা 

ছোট ছোট স্ত,পাঁকারে রাখিলে ইহারা এই ঘাঁস বা পাতার ভিতর আসিয়া লুকাঁয় এবং দিনের বেলা ইহা'দিগকে 
বাছিয়। মারিতে হয়। রোজ রোজ কাচ! পাতা বা কাচ! ঘাস এইরূপে রাখিতে পারিলে অনেক সময় ইহার! এই 

পাতা বা খাস খায় এবং অন্থান্ত গাছের দিকে নজর দেয় না । কোথাও কোথাও কাচা লাউ ছোট ছোট ফালি 

করিয়! কাটিয়া ক্ষেতের মাঝে মাঝে এই ফালিগুলি ছড়াইয়। রাখে । মাটি পৌকারা অনেকে এই লাউ খাইতেও 
আসে এবং অনেকেই ফাঁলির নীচে আসিয়! লুকায় । দিনের বেল! ইহাদিগকে ধরিয়া মারে। 

যদি পাঁরা যায় ক্ষেতে জল টুকাইয়! দিলে মাঠ ফড়িং ও মাটি পোকা অনেকেই ডুবিয় মরিয়া যায় । অনেকেই 
ভাঁসিয়৷ উঠে তখন বাছিয়। লইতে কয় । 

নালা! । 

৫ম চিত্রপটের ১, ২, ও ৩ চিত্র। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে ধাঁমের তৃতীয় প্রকারের মাজরাই যৰ ও গমের মাজরা। ইহা শীত নিদ্রার পর মাথ 
ফান্তন মাসে প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়াই যব ও গমের উপর ডিম পাঁড়ে। ধানের মত যব ও গমেরও শীষ 

গুকাইয়! যায়। গোড়ায় উই ধরিলেও যব গম গুকাইয়া যার। কিন্তু উইয়ের আক্রমণ কি মাজরার আক্রমণ হইতে 

গাছ শুকাইয়াছে সহজেই ধরা যায়। যে মাজটাতে মাজরা খাইতেছে সেই মাজটাই গুকায় অন্তান্ত পাতা সকল 

বা! ভাল সবুজ থাকে । কিন্তু উই ধরিলে ভাল পাত! সমেত সমস্ত গাছ কিনা সমস্ত ঝাড়টাই গুকাইয়! যার 
ক্ষেতের পাশে ঠাড়াইলেই মাজরা ও উই দ্বার! আক্রান্ত সমস্ত গাছ দেখিতে পাঁওয়! যায় । উইয়ের কথ! বলিবার 

সমু উই ধরিলে কিকরা উচিত বলা হইয়াছ্ছে। মাজ্র! দ্বারা আক্রান্ত গাছ দেখিলেই তাঁহা শিকড় সহিত 
স্ঠাইিয়া গুড়াইয়া দেওয়| উচিত। (ধানের মাজ্রার বিবরণ দেখ ) 



যব গমের পৌকা | ৩৯ 
শত এ হত হত পা লা পি সকার ররর পর ্্ 

ধানর গোঁড়া নষ্ট করিয়। যদি ইহার সংখ্য| কমাইয়! দেওয়। যায় তবে ইহা হইতে যব গমের ক্ষতি কম হইবে। 

আবার ষব গমে যদি ইহার সংখ্যা কমাইয়! দেওয়। যায় তবে ইহা হইতে আঁকের ক্ষতি কম হইবে । আবার 

প্রথম হুইতে আঁক ও ধানের উপরে নজর রাখিলে ইহা আকের কিন্বা! ধানের ক্ষতি করিতে পারিবে না । 

ভাব পোকা। 

৫ম চিত্রপটে বাম ধারে গম গাছের উপর অনেক ছোট ছোট সবুজ পোকা বসিয়া রহিয়াছে। ইহাদের 

একটীকেই ৯ চিত্রে বড় করিয়। আঁকিয়া দেখান হইয়াছে । ইহাদের লম্বা লম্বা ছয়টী প1, ছুইটা শুঙ্গ ও গান্ধির মত 
একটী সরু শঁড় আঁছ ও পিছনে ছুইধারে ছুইটা ছোট নলের মত জিনিস আছে । কোন কোন জাবৰ পোকার 
রঙ হল্দে হয় কিন্তু সকলেরই আকার এই রকম। 

ইহাঁরা গাছের পাতায় ও াটায় শুঁড় ঢুকাইয়া দিয়া রস চুষিয়া খায়। একবার লাগিলে ইহাদের বংশ এত 
শীঘ্ঘ বাঁড়য়! যায় যে গাছ ছাইয়া ফেলে। ছোট বড় সকলেই রস টানিয়! খায় কাজেই গাছ রুগ্ন হইয়! যাঁয়। 

এবং যেমন ফল হওয়া উচিত তাহা হয় ন| | 

ইহারা দলে দলে এক এক জায়গায় অনেক বসিয়! থাকে; এ সকলেই স্ত্রী জাব পৌক! । ইহাদের পুরুষ প্রায় হয় 
না এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে স্ত্রী ও পুং পৌকাতে সঙ্গম না হইলেও ইহাদের ছান! হয় । আরও বিশেষত্ব এই ঘে। 

অন্াষ্ঘ পোকার মত ইহার! ডিম পাড়ে ন! একেবারেই মানুষ ও গে! মহিষ প্রভৃতির মত জীবস্ত ছান! গ্রসব করে। 

ছানার! জন্িয়াই খাইতে আরন্ত করে এবং ৫1৬ দিনের মধ্যেই বড় হইয়া আবার নিজের! ছানা গ্রসব করিতে আরম্ত 

করে।.একটা জাব পৌকা রোজ ২।৫টা করিয়া মোটের উপর ৬০1৬৫টা সন্তান প্রসব করে। ইহা হইতেই বোঝা যাঁর 

যেজাব পৌকার সংখা! কত শীঘ্র বাড়ে । আর হাওয়। ঠা থাকিলে ইহার! ৰেশ থাঁকে এবং ইহাদের বংশ বাড়ি 

যাঁয়। খুব রৌদ্র হইলে কিংবা গরম বাঁতাস বহিলে ইহাদের সংখ্যা বাঁড়ে না। এই জন্ত ২1৪ দিন মেঘলা থাকিলে 
ইহাদের সংখ্যা বেশী হন্ন এবং কৃষকের! মনে করে মেঘ হওয়াতেই জাব পোক। আপন আপনিই জম্ষিয়াছে। 

গাছের রদ কমিয়! খাবারের অনাটন হইলে কিনব! দল খুব বড় হইয়। উঠিলে ইহাদের খোলস ছাড়িয়া ডানা 
গজান। তার পর উ'ড়য়। অপর অপর গাছ বসে এবং ছানা প্রসব করিয়া! আবার সেখানে নুতন নুতন দল বাধে । 
৩২ চিত্রে নীচের ডান ধারের 

জাবের অর্ধেক ডান! হইয়াছে । 

উপরের জাবের সম্পূর্ণ ডানা 
বিস্তার করিয়৷ দেখান হইয়াছে । 

প্রথমে ক্ষেতের এখানে 

ওখানে ছুই একট! গাছে জাব 

লাগ। সেই সময় নজর 

রাথিয়। গাছ উঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে 

কেরান মিশ্রিত জলে ডুবাইয়। 
দিতে হয়। গাছ সাবধানে 

উঠাইতে হয়। নাড়া পাইলে 

অনেকেই মাটিতে পড়িয়া 

যার়। আবার অন্ত গাছে 

উঠে। 



85 * কলদৈর লৌখা। 

দাদ জেতে ছড়াইরা পড়িলে কেরাবিয সিশপপ কিবা কিনাইল কিছা ০০০০ 
ভা; উপায় থাকে অ। 

জনমোক উপধারী পোকা জাব পোক! খায় । য় বালীজীবারিনালারান্রর যি 
পথ পোকা! পাইলে, ধরিয়। আনিয়া ট্ছাদের মধ্যে ছাড় দিলে অনেক উপকার হয়। জাব পোকা বেলী 
হইলে এরই লৰ উপকারী পোক! আসিয়া আপন! আপনিই জোটে । এই উপকারী পৌকাদিগকে স্কুল ক্রমে 
কিছুতেই মার! উচিত নয়। 

লরিষ। ফলাই, কাপাস প্রস্ততি অনেক গাছই জাব পৌক। লাগে। কণি প্রভৃতি বাগানের গাছেও লাগে । 

বাগানে ফিনাইল বা জ্রড় অয়িল'ইমল্সনের জল ঝায়ি। লিচকাবী বা দমকলের দ্বাব! ছিটাইয়া ইহাদিগকে মারা 
উচিত। 

মাঃ কড়ি, দাঘরা এবং জাব পোকা ছাড়া অন্ত পৌঁকাঁয় ব গম ইত্যাদি বড় নই করে না । তবে কখনও 
কখনও বিশেষ জলের অভাব হইলে উইয়ের উৎ্পাত হয়। উই গোড়া খাইয়া! এক খক জায়গায় ঝাড়কে স্বাড় 
ভকাইয় দেয়। উইয়ের নিবরণ অন্ব দেখ । 





এল পোকী।। টির 
€ পভ অপ লিন চননলাররল | 

শন 
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স্পতওস্ব সপ ন্তিচ্ছ্হেক ) 

পাট ও শণ। 
ব্চাতক্ী পোকা । 

। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ১ চিত্র) 

ছোট পাঁটে যে সবুজ রঙের পোঁকা লাগে, তাহাকেই জায়গায় জায়গাঁয় কাত্রী পোঁক! বলে। হুগলী 

জেলার স্থানে স্থানে ইহার নাম “গোড়ে পৌকা”, বগুড়া জেলায় ইহার নাম “বেরি ।” জলের টান হইলেই 

প্রায় কাতব্ী পোকা দেখ! যায় । কাহ্রী পৌোক। বেশী হইলে পাতা খাইয়া! গাছকে ডাটা সার করিয়া দেয়, 
কাঁজেই গাছ আর বাড়ে না । রকম রকম রঙের কীড়! গাছের পাতার উপর দেখিতে পাওয়! যায় । এ চিত্রপটে 

২ চিত্র কাতরী পোকার প্রজাপতি । দিনের বেল! প্রঞ্জাপতিকে বড় দেখ। যায় না; গাছপালার আড়ালে কোন 

খানে লুকাইয়! থাকে । সন্ধা! হইলে বাহির হইয়া পাটের পাতার উপর ডিম পাড়ে; কখন কখনও পাতার 

নীচেও পাড়ে । এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম গাদা করিয়! পাড়িতে দেখ। যায় এবং গাদাট! কট! রঙের 

লোমে ঢাক! থাকে ৷ ইহাতে মনে হয় এই রঙের কতকট! রেশম পাতার উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে । প্রায়ই 

ডিমের গাদাগুলি ডগের পাতীর উপর থাক | (&ঁ চিত্রপটের ৩ চিত্র) এই সময় পাটের ক্ষেতে যাইয়া! গাছের 

দিকে নজর করিয়া তাকাইলে ডিমের গাদা বা স্তুপ দেখিতে পাওয়! যায়। এক একটা সুপ প্রায় ৫০৬০টা 
হইতে ২০০ শত পর্যাস্ত ছোট গোল গোল ডিম থাকে। প্রত্যেক স্ত্রী প্রজাপতি প্রায় ২৫০ শত পর্য্স্ত 

ডিম পাড়িতে পারে । 

ছুই তিন দ্রিনের মধ্যেই ডিম ফুটিয়া খুব ছোট ছোট সবুজ রঙের কীড় বাহির হয় এবং ডগের কচি 

পাতার উপরের পর্দ| বা ছাল খাইতে থাকে; কখনও কখনও ডগের পাতাগুলি মুখের লালা দিয়া জড়াইয়া 

একরপ বাসা তৈয়ারী করিয়! তাহার ভিতরে থাকে । ছুই তিনদিন এইরূপে থাকিয়া তাহার পর ছড়াইয়া 

পড়ে ও অপর অপর গাছের পাতা খাইতে থাকে । ছোট ছোট গাছের পাতা এই রকমে খাওয়াতে গাছগুলি 

কম জোর হয় এবং বেশী খাইলে প্রায়ই মরিয়। যায়। কীড়া প্রায় পাতার নীচে থাকিয়া খায় এবং যত বড় হয় 

গাঁয়ের রঙ পাতার রঙের মত সবুজ হয় ও গায়ে লাল্্চে বা কাল দাগ দেখা যাঁয়। প্রায় সকালে ও সন্ধার সময় 

কীড়ারা খায়, অপর সময়ে পাতার নীচে বা গাছের তলায় মাটির নীচে লুকাইর়! থাকে । যখন গাছের উপর 

থাকে কোনরূপ নাড়া পাইলে কেনে বা কেন্নাইদের মত পাক খাইয়! মাটিতে পড়য় যায়। কাড়ার প্রায় 

১ ইঞ্চি পর্য্যস্ত বড় হয়। তখন মাটি ভিতর ঢুকিয়া পুত্তলি হয়। পুত্তলি দেখিতে ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে 
মত, তবে ছোট । এক সপ্তাহের ভিতর প্রজাপতি হইয়| বাহির হয় এবং আবার বংশ বৃদ্ধি করিতে থাকে । 
অতএব দেখা যাইতেছে যে কাঁতরী পোকা প্রথম দেখিবার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে খুব বেশী হওয়া সম্ভব এবং 

তজ্জন্ত সাবধান হওয়! বিশেষ আবশ্তক | পাট গাছ একটু বড় হইলে বড় বেশী কিছু করিতে পারে ন! এবং বর্ষ 

আসিলে প্রায় পাট ছাড়িয়৷ আগাছ। ও জঙ্গলে চলিয়। যায়। কাতরী পৌঁকা প্রায় সম্বৎসরই, কোন আগাছ! ব৷ 

ফসলে দেখ যা; কখনও কখনও নটে খাড়। ও মস্তরাদি কলাই গাছেও অনেক হয়। মক্কা গ্রভৃতিও খাইয়! থাকে । 

কাতরী পোকার আচরণ দেখিয়! বোঝা যাঁয় কি উপায় করা উচিত। প্রথমতঃ ক্ষেতে পাটের গাছ জান্মতে 
আর হইলেই যদি সন্ধ্যার পর প্রতি ৫ বিঘায় এক একটা আগুন জালিতে পারা যায় তাহ হইলে প্রজাপতির 

১৪ 



৪২ ফসলের পৌকা। 
০০ 2৯ পতি পসপস্শআতপাল ০০ পপ এ আপ পপ তা সস জা তা 

ডিম পাড়িবার আগেই আগুনে আসিয়! পুণ়য়। মরে। কতকগুলল কোনরূপে বাঁচিয়া যাওয়াই সম্ভব এবং পাট 

গাছে ডিম পাঁড়িতে থাকে ; এই সময়ে পাট ক্ষেতে ডিমের গাদ| দেখিতে পাওয়। যায় ; ছোট ছোট ছেলেদের দ্বারা 

ভিমসমেত পাতা সংগ্রহ করিয়া পুড়াইয়! দেওয়! ভাল। যেগুল থাকিবে তাহাতে সম্ভবতঃ বিশেষ ক্ষতি করিতে 

পারিবে না । যদি কোন বৎসর এই কীড়| বেশী হয়, তাহা হইলে পোকা ধর! থলে দ্বারা সমস্ত ছাকিয়! মারিয়া 

ফেল! উচিত । প্রথম হইতে সাবধান হওয়। উচিত, যেন অপর ক্ষেতে যাইতে ন| পায় । চারিদিকে ছড়াইয়! পড়িলে 

প্রতীকার কর! কঠিন হইয়! পড়ে । 

পুষায় দেখ| গিয়াছে কাত্রী পোকা পাট ও নীল অপেক্ষ! লুসার্ণ বেশী ভালবাসে । যখন পাট ক্ষেতে থাকে 

তখন যদি লুসারন্ পায় হবে স্ত্রী প্রজাপতি লুসানন্ ছাড়িয়া! পাটে ডিম পাঁড়তে যায় ন|। পাট বুনিবার আগে 

কিছু লুসার্ন্ জন্মাইতে হয় এবং পাট যত দিন ন| বড় হয়, তত'ন লুলার্ণ ক্ষে-তঃ মধ্যে রাখিয়। দিতে হয় এবং 
মাঝে মাঝে লুসারণ হইতে ডিম ও পোকা বাছয়| নষ্ট করিতে হয় 

হ্যোড়া পোক্চা। 

( ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৪ চিত্র) 

পাট একটু বড় হইলেই প্রীয় এই ঘোঁড়৷ পোঁকা দেখ! দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায় পিঠ কুঁজে| করিয়। থাকে 

বলিয়। ইহার নাম ঘোড়। পৌঁকা | নান জাগায় ইহার নানা নাম। বশিরহাটে ইহাকে “ডকৃরা”, যশোহরে 

“ডোরাপোকা” “জোরাপোকা” ও ঘোড়। পোকা” এবং খুলনায় “তিড়িং” বলে। অন্য অন্ত জায়গায় ঘোড়া 

পোকা নামই চলিত । 

পাটগাচ্ছর ডগের পাতা খাইয়াছে দেখিলেই বুঝ! যায় যে ঘোড়। পৌক। দেখ। দিয়াছে । গাঁছের ডগ! নষ্ট 

হওয়াতে ডগা নীচে হইতে নুতন ডাল গজার, তাহাতে পাটের স্তা বেশী লম্বা! হইতে পারে না। সেই জন্য 
পাটের কম দান হইয়। থাকে । ঘোড়! পোকার প্রজাপতি ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৫ চিত্রে দেখান হষঈয়াঁছে। স্ত্রী প্রজাপতি 
দিনের বেলায় বাহুর হয় না; পাতার নীচে বা অন্য কোথাও লুকাহয়৷ থাক। সন্ধা হষ্টলেই উড়িয়া উড়িয়। 

ডগের কচিপান্রায় ডিম পাড়ে । ডিম ছোট ছোট এবং পাভার উপর চেন। বড় কঠিন। একটা স্ত্রী প্রজাপতি 

প্রা সর্বশুদ্ধ ১৫০ হইতে ২০০ পর্যান্ত ডিম দের। ডিম পাঁড়। শেষ হইলেই প্রজাপতির! প্রায় মরিয়! যায়। 

ছুই দিন বাদে ডিম হইতে ছোট ছোট সবুজ রঙ্গের খুব সরু কীড়া বাহির হয় এবং ডের কচি কচি পাতার মধ্যে 

ছিদ্র করিয়৷ খাইতে থাকে। ক্রমে যত বড় হয় কীড়ার গায়ে লম্বা লগ্থ! গাঢ় সবুজ রঙের ডোর| কাট! দাগ দেখা 

যায় ও অনেক কাল কাল ছোট ছোট ফৌটা হয় । ডিম হইতে বাহির হওয়| অবধি পিঠু কুঁজে| করিয়। চলিতে 

থাকে । কোৌঁনরূপে বিরক্ত করিলে ততক্ষণাৎ লাকাইয়। পড়িয়। যায়। এই জন্য কোথাও কোথাও ইহাকে 

তিড়িং বলে। কিছুক্ষণ বাদে আবার গাছের ডগাঁতে উঠে ও খাইতে থাকে । গাছের উপর যখন থাকে 

তখন পাতার রঙের মতন রঙ বলিয়া ইহাকে হঠাত চেন! বায় না। একটু ভাল করিয়! দেখলে তবে নজরে পড়ে । 

গাছের ধারের পাঁতা কখনও কদাঁচ খায়, কিন্তু বেশীরভাগ ডগার সমস্ত কুঁড়ি ও কচি পাত৷ খাইয়। ফেলে বলিয়। 

গাণছর বাঁড়িবার শক্ত কমিয়! যার এবং নীচে হইতে নূতন ডাল বাহির হইতে থাকে । কীড়। সম্পূর্ণ বড় হইতে 
প্রায় ছুই সপ্তাহ ব৷ আরও কিছু বেশী সময় লাগে। সম্পূর্ণ বড় হইলে কীড়! আর খায় ন|, এবং গাছের তলায় 

যাইর। মাটি নীচে পুত্তলি হয়। পুলি ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রের মত। প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রজাপতি হইয়া 

বাঁহরহয়। এইরূপে ৩1৪ বার পাটের উপর বংশবৃদ্ধি হইয়। থাকে । ইহাকে পাট ছাড়৷ অন্ত কোন ফসল 

আক্রমণ করিতে দেখ যাঁয় না! পাট ফুরাইলে খুব সম্ভবতঃ ইহ| মাটির মধ্যে কীড়া কিম্বা পুত্তলি অবস্থায় 

নিপ্রিত থাকে, আবার চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রজাপতি হইয়। বাহির হয়। 



পাট ও শখ। ৪৩ 
শপে ০ ৮ ৯ এক পপ পপ পপ পা ৯ থয পপ পর ০ সস শশী শি শপসপোসিশী রা ক সর 

যে বৎসর খুব বর্ষ। হয় সে বৎসর প্রায় ঘোড়াপোকার দৌরাস্মা কম হয়, কারণ অনেকে পুত্তলি 
অবস্থায় থাঁকিবার উপযুক্ত জায়গ! পাঁয় না এবং সাধারণতঃ রোগ হইয়! মরিয়া খাঁয়। যেবৎসর কম 

বৃষ্টি হয়, সেই বতসরই ইহার বেশী অত্যাচার দেখা যাঁয়। 

ঘোড়াপোকা পটে লাগিলে কীড়াদের খাবার কৌনরূপে বিস্বাদ করিয়া দিতে হয় অথব| উহবাদগকে 
কোঁন উপায়ে ধরিয়া! মারিতে হয়। গাছ যখন ছোট থাকে, তখন খুব হালকা পোৌঁকীধরা থলে যদি গাঁছের উপর 

দিয়। তাঁড়াতা'ড় চালান যাঁয় তাহা হইলে বিশেষ উপকার পাওয়া সম্ভব । এইরূপ সকালে ও সন্ধ্যা বেলায় 

এক একবার টানিয়। থলের পোকাঁগুলি মারিয়। ফেলিলে খুব ভাল হয়। পাট যদি বেশী ঘন হইয়! ন| জন্মে, ভাহা 
হইলে ছোট ছোট ছেলেদের দ্বার কীড়াদিগকে ধারয় মারা বাইন্ডে পারে । একটা হাঁড়িতে ১ ভাগ কেরাঁ'সন ও 

১০ ভাগ জল লইয়া যেখানে কীড়াটী বসিয়! থাকে হাহার পাশে রাখয়া গাছ নাঁড়৷ দ্রিলে কীড়৷ আপনিই 

লাফাইয়া জলে পড়ে ও শীঘ্র মরিয়া যায়। গাছ বড় হইলে একট! লম্বা দড়! কেরাসিন ব। ফিনাইলে ডুবাইয় যদি 

গাছের ডগের উপর দিয়া টান! যায়, তাহা হইলে এ কেরোসিন ব| ফিনাইলের গন্ধ ডগের পাতাতে থাকিয়া যায়। 

তখন কাড়ারা বড় সুবিধা না৷ দেখিয়! নীচের পাভাই খাইবে ৷ ইহাতে বিশেষ ক্ষতি ন। হওয়া সম্ভব । ডগার 

পাতা না খাইছে পাইলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। 

ঘোড়াপোক1 মাটির মধো নির্রতাবস্থায় অনেক দিন থাকে । অতএব ক্ষেতে বেশ করিয়! লাঙ্গল মই 

দিয়া মার্ট উলটপালট করিয়! দিতে পারিলে অনেক মরির। নাইবাঁর সম্ভাবনা । 

শল্াপোক।। 

সময়ে সময়ে পাট গাঁছ অনেক শীয়াপোকা দেখ। যায়। পুর্ব্বাঙ্গালায় হহাদিগকে বিছা! বলে। 

শু'য়াপোকা, অনেক রকমের আছে, কিন্ত পাটের উপর প্রীয় ছু রকম রঙের দেখা যায়; এক হল্দে ও অপর 

কাল। ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৮ চিত্রে প্রথমের চিত্র দেওয়। হইয়াছে । অন্তান্ত শু'য়। পোক। অপেক্ষা ইহাই বিশেষ 
অনিষ্টকারী। নিল, পাট, রাঙ্গা আলু, মাসরুলাই প্রভৃতির অতান্ত ক্ষতি করে। পাইলে তামাক, শসা, শিম, 

রেড়ি প্রভৃতি খাইতে বিরত হয় না। অনেক আগাছাও খায়। ৬ চিত্রপটের ৯ চিত্রে ইহার প্রজাপতি 

দেখান হইয়াছে । স্ত্রী গ্রজাপতি দিনের বেল৷ বড় দেখ| বায় না । গাছের পাতার নীচে ব। কোন লুকান জায়গায় 

বসিয়। থাকে, সন্ধণ হইলেই বাহির হয়। এক একটা স্ত্রী প্রজ্জাপত প্রায় ৫০০ হইতে ১০০০ পর্যান্ত ভিম পাঁড়ে। 

পাঁতার কেবল নীচের পীঠেই ডিম পাড়িয়! থাকে ৷ ডিমগুলিকে বেশ স্বন্দর ভাবে পাতার উপর গারে গায়ে সাজাইয়। 

রাখে । একটা পাতার উপরেই ৫০০1৭০০ ভিম থাকিতে দেখ| যায় । ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৬ চিত্র দেখ । ৩1৪ দিন পরে 

ভিম ফুটিয়। শুঁয়াপৌকা বাহির হয়। ছোট অবস্থার পৌকাগুলর গ! অল্প লম্বা লম্বা লৌমে ঢাকা থাকে ও মাথাট! 

কাল রঙের থাকে৷ কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত বড় হয় লোমগুলি বেশ সমস্ত গায়ের উপর সাজান হইতে থাকে 

(এ চিত্রপটে ৭ ও ৮ চিত্র দেখ) এবং রঙ বদলাইয়। পাঁশু:ট হইতে থাকে । ডিম হইতে ফুটিয়। ছোট বেলায় 

একই গাছের উপর পাতার নীচে দলবদ্ধ হইয়| খাইতে থাকে । ছোট বেলায় কেবল পাতার নীচের পর্দা! বা 

ছাল খায়। ইহাতে খাওয়। পাঁতাগুলি সাদা দেখায় । একট! গাছের কিন্ব! কাছাকাছি ছুই তিনটা গাছের সমস্ত 
পাঁতাই প্রায় এই রকম করিয়া খায়। ক্ষে£ের ভিতর দিয়! যাইতে যাইতে দুর হইতেই এই রকম খাওয়া পাতা ও 

গাছ বেশ নজর হয় । এই সময় এই একটা কি ছুইট! গাছ তুলিয়! পৌঁক! সমেত মাটিতে পুতিয়া দিলেই বিশেষ 
স্মবিধা নচেৎ শীয়াঁপোকা বড় হইলে আর দলবদ্ধ হইয়া থাকে না। ক্ষেতের মধ্যে বা অন্তান্ত ক্ষেতেও ছড়াইয়া 

পড়ে । তখন ইহাদ্দিগকে আয়ত কর! কঠিন হইয়া পড়ে । বড় বেলায় ইহার! সমস্ত পাঁত! খাইয়! গাছ ভাটা 

সার করিয়! দেয়। একবার ছড়াইয়! গড়িলে বাছয়া মারা ছাড়া আর উপায় নাই। 



8৪ ফসলের পোকা । 

প্রায় ছুই সপ্তাহ কি তিন সপ্তাহ এইরূপ অবিশ্রান্ত খাইয়া! ক্ষেতের ধারে ধারে বা জঙ্গলে মাটির ভিতর 

যাঁইয়! পুত্তলি হয়। পুৃত্তলি হইবার আগেই ইহাদের লোমগুলি গ! হইতে খসিয়। যায়। গায়ের বড় বড় 

রৌয়াগুলিকে মুখের লালার সহিত মিশাইয়! গুটা তৈয়ারী করে এবং এই গুটার মধ্যই পুন্ুলি হয়। গুত্তলি 

৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রের স্তায়। ৮1১০ দিনের ভিতর প্রজাপতি গুটা কার্টির়। বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে। 

বিছ। ব| শু'য়াপোকা প্রায় সব রকম ফসলেই কম বেণী দেখ! মায় এবং যেখানে বেশী হয় সেখানে ফসল 

প্রায় নষ্ট হইয়। যাঁয়। তবে ছোট বেলায় নক্তরে পড়িলে উপরি উক্ত উপায়ে মারিয়। ফসল বাঁচানই প্রকুষ্ট 

উপায়। বেণী ঠাণ্ডা হইলে শীতকালে জমিতেই পুন্তলি অবস্থা নিদ্রিত থাকে । আবার গরম পড়িলেই বাহির 

হয়। অতএব নিড়ানর মত মাটি উষ্কাইয়। দিয়া অনেক পুন্তলি সংগ্রহ কর! যায় এবং পাখী প্রভৃতিতে অনেক 

থাইয়া ফেলে। 

শু'য়। পোকার সাধারণতঃ বন জঙ্গলের গাছের পাতা খাইয়। থাকে । তিল, পাট, শণ, মুগ কলা প্রভৃতি 

যে সকল গাঁছের শু'টা হয় সেই জাতীয় শুটাগ্রদ গাছের পাচা অধিক ভালবাসে । গ্রামের পড়া ব৷ পতিত জমির 

উপর ইহাদিগকে প্রারই দেখিতে পাওয়া যার, সেই সময় ইস্াদিগকে জড় করিয়! মারিয়। ফেলিতে পারিলে আর 

ফসলের ক্ষতি করিতে পাঁরে না । কখনও কখনও দেখ! মাব মে ইহাদের সংখ্য! এত বাঁড়িয়াঁছে যে বনজঙ্গলের 

পাতায় আর ইভাঁদের আহার সম্কুলান হয় না । তখন খাবার অভাবে দলে দলে আসিয়। ফসলে পড়ে এবং সম্মুখে 

যাহা পায় তাহাই খাইয়। নিঃশেষ করিয়া দেয় । বর্ধাকালেই উহাদের সংখা! অত্যান্ত বেশী হয়, কারণ তখন 

অনেক খাবার পার । (পরে কীড়াপালের বিবরণ দেখ ) 

অশন্কিপেবক]। 

কখন কখন পাটগাছের পাত! বা গাছের ডগা শুকাউয়া যাইতে দেখ। যায় । এই পোকা লাগিলে পাঁতাগুলি 

আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় বলিয়। বোধ হয় ইহান্দগকে আঁক! ব। আকিপোক| বলিয়। থাকে । (৬ন্ঠ চিত্র পটের 

১২ ও ১৩ চিত্র দেঞ্ধ) এই চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে সাদ! পোক! দেখান হইয়ছে ইহা! ভিতরে থাকিয়! খায় 

বলিয়। ডগ ও পাতা এইটরূপে শুকাইয়া যায । এই পোক! চেলে পোক! জাতীয়। ইহার পূর্ণাবস্থা এই চিত্রপটের 
১১ চিত্রে দেখান হইয়াছে । পুর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত হইয়। যেরূপ পাতার উপর দেখান হইয়াছে সেইরূপে ছিদ্র করিয়! 

পাতা খায়, গাহাতে অনিষ্ট হয় না । তবে পাতার গোড়ার কীড়া হ্ৃতা কাটিয়া দেঁয় এবং ডগ খাইয়| শুকাইয়। দেয়। 

ডগ শুকাইলে গাছ আর বাড়ে লা । ইহারা বেণা অনিষ্ট করে বলিয়া শুনা ধার নাই । সংখায় বেশী হইলে অনিষ্টের 

সম্ভাবন। | ইহাকে চিনাইর| দিবার জন্যই ইহার বিবরণ দেওয়। হইল। পূর্ণাবস্থ। প্রাপ্ত পতঙ্গ ডগে বা পাতার 

গোড়ায় ছোট্ট ছিদ্র করিয়। ছিদ্রের মধো ডিম পাড়ে । ডিম ফুটিয়া৷ বাঞ্চির হইয়া কীড়। খাইতে থাকে, তাহাতেই 

পাতা ও ডগ শুকায়। গাছের মধ্যেই পুত্তলি হয় । 

যাহাতে বেশী না! হইতে পারে সেই জন্য প্রথম হইতেই শুকান ডগ! কাটিয়! পুড়াইয়। দেওয়া উচিত । 

গুকান পাত| ছিড়িয়। লইলে গায় কীড়াকে পাওয়া যার না, কারণ কীড়ারা প্রায় গাছের ছালের মধো থাকে । 

শজীল পোকা। 

৭ম্ চিত্রপটের ১ ও ৮ চিত্রে যে কাপাসের গুটীর কীড়া দেখান হইয়াছে ঠিক এই রকমের এক প্রকার কীড়া 

পাঁটের শুটার মধ্যে প্রবেশ করিয়। বীজ খায়। সংখ্যায় বেশী হইলে অনিষ্টের সম্ভাবনা কিন্তু প্রায় তত বেশী 

হয় না। ইহার আচরণ কাপাসের গুটার কাল পে।কার আচরণের স্তায় । প্র চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার প্রজাপতি 

দেখান হইয়াছে । 



পাট ও শণ। ৪৫ 
পাপ শি সী স্পা শিস টপ সপ ৬, পপ. পাপ পপ সা সপ পপ পাপ পপ আপা পির বাপ ক মস শা শি ব্পপী 

শেল পোক্কা। 

শণে এক রকম শুঁয়াপোঁক! লাগে । ইহার রং কাল এবং গায়ে সাদ ও হল্দে রঙের ফৌটা ফৌটা দাগ 

আছে। ৩৩ চিত্র দেখ। ৩৪ চিত্র ইহার প্রজাপতি। 

প্রজাপতির রঙ সাঁদ। এবং ডানায় অনেক লাল লাল ফোটা 

আছে । ইহার! পাটের শু"য়াপোকার জাতের, সেই রকমেই 

পাতার উপর ডিম পাড়ে । কীড়ারা সচরাচর পাতা খায়। 

তবে পাত খাইয়। ভেমন কিছু লোকসান করিতে পারে ৩৩ চি্র_-শণের শু'য়াপোঁক| । 

না। শুঁটী হইলে কীড়ার! শুটার ভিতর ঢুকিয়! বীজ খায়; বেশী 

হইলে লোকসান করিতে পারে। খেঁপারীর শুঁটার পৌকাঁও শণের 

শঁটিতে লাগে । পাচার উপর যখন শু'য়া পোকার থাকিয়া খায় 

হখনই হহাদিকে নষ্ট করা উচি্। তাহা হইলে বীজের ক্ষতি করিতে 

পারে না । পোকা ধরা শুঁটাতে ছিদ্র দেখা ঘাঁয় । 

শনের উঁটার এক রকম ছোট সুরুয়ের কীড়া! হয়। কীড়া 

যেখানে খায়, সেই স্কানটা ফুলিয়া গিরাঁর মন হয় । ছোট গাঁছের ডগ 

খায় এবং সেঠ জন্য ছোট গাঁছের ডগে এরূপ গির| ব| আবের মত ফুলা 

দেখা যার । আর গাছ প্রায় বাড়ে না । গিরার মত দেখিলেই গিরার 

একটু নীচে হইতে কাটিয়। পুড়াউয়। দেওয়। উচিত । তাহা হইলে উহা 

আর সংখাযামন বাড়িতে পায় ন।। বড় গাছের ভাটার যে কোন স্কানে 

৩৪ চিত্রম্্শণের শু য়।পোকার খাহতে পারে । 

প্রজাপতি। 
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কাপাম। 
হ্ুন্দেল পৌল্চা হা ছক্ি পৌকা। 

কাপাস গাছের পাত গুটাইয়! ফন্দেল ব। চুর মন করিয়। তাঁহার ভিতর থাকে ব'লয়। ইহাকে ফন্দেল পোকা! 

বা চুঙ্গি পোকা বলে। ৩৫ চিত্র দেখ । 

ইহা এক রকম স্থতলী পোকা । ইহার 

প্রজাপতি ৩৬ চিত্রে দেখান হইয়াছে । 

দিনের বেলায় প্রজাপতিদিকে ক্ষেতের 

মধ্যে উড়িয়া বেড়াইতে দেখ। যায়। 

ইনার! উড়িয়া উড়িয়। দিবারাত্রি সকল 

সময়েই পাতার উপর ভিম পাড়ে । এক 

একটা প্রজাপতি ২৫০1৩০০ শত ডিম 

পাড়ে। ছুই ভিন দিন পরে ডিম 

ফুটিলে কীড়ারা প্রথমে পাতার ছাল খায় 

এবং ৪1৫ দ্দিন মধ্যে একটু বড় হইলে 
প্ররূপে পাতা গুটাউয়। উহার মধো থাকে ৩৫ চিত্র-চুঙ্গি পোকার চুঙ্গি। 

এবং পাতা খায়। পাতার গোড়া কাটিয়। এইরূপে গুটায় ষে একটু মাত্র ভাটায় লাগির। থাকে । ১৬1১৭ দিন এই 

রূপে খাইয়। এ গুটান পাতার ভিতরেই পুত্তলি হয়। কখনও কখনও মাটিতে পড়িয়া! শুকান পাতা ইত্যাদির 

৩৬ চিত্র-্-চুঙ্গি পোকার প্রজাপতি । 

প্রথম হইতেই যদি এই চু্জিগুলিকে ছিড়িয়! মাটিতে পু'তিয়! দেওয়! হয় তাহা হইলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে 
পায় না। চুঙ্গিগুলিকে ছাড়িতে কিম্বা কাপড়ের থলেতে জড় করিতে হয়। ঝুড়িতে রাখিলে কীড়ারা ছিদ্রের 
ভিতর দিয়! পলাইতে পারে। ইহারা কাপাঁস ছাড়া টেড়ম ও আরও অনেক জঙ্গলের গাছের পাতা খায়। যে 
গাঁছেই থাকে চু্গির মত পাতা গুটাইয়! তাহার ভিতর থাকিয়া! খায়। 

মধ্য পুন্তলি হয় । ৭1৮ দিন পরে প্রজাপতি বাহির 

হয়। শীতকালে উভীদের বংশ বাড়ে না। আশ্বিন 

কাণ্তিক মাস হইতে ফাল্তন চৈত্র পর্যাস্ত কীড়া অবস্থায় 
মাটির একটু নীচে বা পতিত শুকান পাতা ইত্যাদির 

ভিতর নিদ্রিত থাঁকে। কেহ কেহ বৈশাখ জৈষ্ 
পর্যাস্ত এঠরূপে নিদ্রিত থাকে । শীত নিদ্রার পর শক্র 

উত্তাদির হাঁত এড়াইয়া সামান্তই প্রজাপতি হইয়! 

বাহির হয় এবং ডিম পাড়ে । এখন হইতে প্রায় এক 

মাস অন্তর অন্তর নৃতন নৃতন বংশ হয়। এইরূপে 
ভাদ্র আশ্থিন মাসে ইহাদের সংখ্যা খুব বাড়িয়! যায় । 

বখন গাছের পাতা চুঙ্গির মত হইতে দেখা যায় 



কাঁপাস।- ৪৭ 
সপ মা সপ স্পা ্ জা সিত কে ডে ৮ রি সি এ জিত আনা পোপ পাস্প্প্ ৮. শপ স্পা পপ পাপা শীলা পিপি ডর পা এ 

কয়েক প্রকারের পরবাসী পোকা চু'ক্গ পোকাকে নষ্ট করে। যখন চুঙ্গি সমেত চুলি পোকা সংগ্রহ করা হয় 
সেই সঙ্গে অনেক পরবাসী পোকা! ধরা পড়ে। যদি সুবিধা হয় তবে চুঙ্গিগুলিকে ন! পুঁতিয়। হা'ড়তে রাখিয়া 

ইীড়ির মুখটা মিহি জাল কিগ! জালের মত কাপড়ে ঢাকিয়। রাখিতে হয় । তাহা হইলে প্রজাপতির! ধরা থাকে 
কিন্ত পরবাপী পোকার! বাহির হইয়। যায় এবং আবার অনেক পোকা! ধ্বংস করে। 

শীতকালে ক্ষেতের সমস্ত শুকান পাত! উতদি জড় করর| পুড়াইয। দিত হয়। আর বেশ করিষা লাঙ্গল 

মই দিয়! মাটি উলট পালট করিয়। দিতে ভয় | | 

জীন পোক্ষা। 

গমে যেমন জাব পৌোক| লাগে কাপাসেও তেমনি জাব পোক। লাগে । পাতা ও কচি ডাটার উপর দলে 
দলে থাকিয়| রস চুষিয়া' খায়। কাজে কাজেই গাছ রুগ্ন ও বেঁটে ভইয়| যায় এবং গাছে মেমন কাপাস হওয়া 
উচিত তাহ! হয় ন।। জাব পোকার বিস্তৃত বিবরণ ঘব গমের কথ! বলিবার সময় দেওয়| হইয়াছে । 

হ্াসাসী পোকা বা ঝাজা। পোকা । 

যাহার! কাপাস চাষ করে সকলেই এই পোকাকে চেনে | ইারা গান্ধি জাতের পোকা | গান্ধির মত ইহারাও 

কাপাসের গুটার ভিতর শুঁ'ড় ঢুকাইয়। দিয় গুটান ভিতরের বাজে? রস চুষিয়া খায় । গুটা না পাইলে পাতার ও কচি 

ডাটার রস খাইয়াও বাচিতে পারে । ছোট বেলায় 

যখন ডান! থাকে না! ভখন রং লাল এবং পীঠে সাদা 

সাদ! ও বড় বড় ফোটা থাকে । বড় ঝাঙ্গারও রঙ লাল 
এবং পীঠে একটা! ভ্রিকোণ কাল দাগ থাকে ও পেটে 

সাদ। সাদ| দাগ থাকে । ৩৭চিতত্র ঝাঞ্গ। পোকা! কাপা!- 

সের গুটার উপর রহিয়াছে দেখান ভইরাছে । ঝাজ। 

পোক। কাপাস গাঁছের নীচে মাটিতে ৭০।৮০ট| ভিম 

এক সঙ্গে পাড়ে । এক একটা ডিম দেখিতে ক্ষুদ্র 

হাঁসের ভি“মর মত; রও প্রথমে সাদ। থাকে, কুটিবার 

সময় হল্দে হয়। এক একটা ঝাঙ্গা ৬০ ভইভে ১০০ 

পর্য্যস্ত ডিম পাঁড়ে,। ৬।৭ দিন পরে ডিম ফোটে । ছান! 

ঝ'ঙ্গারাও রস চুষিয়! খায়। ঝাঙ্গাদের ডানা সম্পূর্ণ বড় 
হইতে দেড় মাস হইতে আড়াই মাস সময় লাগে । ৩৭ চিত্র__ক।পাসী পোক। বা! ঝাঙ্গা পোক|। 

গাছে যখন গুটা ধরে সেই সময়ে ঝাঙ্গার! খুব খাবার পায় এবং ইভাদের বংশ খুব বাঁড়িয়! যায়। কাপাস 

ছাড়! ইহার! শিমুল ও টেঁড়স খুব থায়। সাধারণতঃ বন জঙ্গলে থাকে, এবং কাপাস হইলে কাপাসের ক্ষেতে দেখ! 

দেয়। ঝাঞ্গ! পোকা পাত, কিম্বা! ভাট! কাটিয়। খায় ন|। চাষীরা বুঝিতে পারে না কিসে ইহারা ক্ষতি করে। 

(১ পুর্ধেই বল| হইয়াছে ইহার| কাচ গুটার বীজের রম চুষিষ| খায়। তুলা বীজের আস; অতএব 

বীজের রস খাইয়। দিলে কেমন করিয়। তাহার আস ভাল হইবে? (২) যে সমস্ত বীজের রস খাইয়! দেয় তাহা 

হইতে আর গাছ হয় ন|। কাপাসের বীজ হইতে এক রকম তেল বাহির হয় এবং তেল লইবার পর বীজের 
খৈল উত্তম সার হয়। বাগ! যে বীজ চুষিয়াছে তাহা হইতে আর তেল পাওয়া মায় না। (৩) গুটা পাকিয়! 
ফাটিয়া যাইবার পরেও ঝাঙ্গা পোকার! ইহার উপরে থাকে এবং পাহলা৷ বিষ্ঠার দ্বার তুলাতে দাগ ধরাইয়! দেয়। 



, পি রা ফসলের পোক। 

(8) পাকা শুটী যখন ক্ষেত হইতে তোল! হয়, ইহাতে অনেক ঝাঙ্গার ছানা থাকিয়া যায়। পরে ছানার! চাপ 

পাইয়! মরিয়া যার এবং ইহাদের রসেও তুলায় দাগ ধরে। 
ঝাঙাদের ডানা হইলেও প্রীয় উড়ে না, কেবল চলিয়া বেড়ায় । গাছ নাড়া দিলে চিনান না 

পড়িয়া! যায়। বীঙ্গ! পৌঁক! লাগিলে একটা ছোট ঝুড়ি ও টিন বা বাড়িতে একটু কেরাসিন মিশ্রিত জল লইয়া 
ক্ষেতে যাইতে হয়। ঝুঁড়িটা গাছের নীচে রাখিয়! গাছ নাড়িয়! দিলে সমস্ত ঝাঙ্গ! ঝুড়িতে পড়ে। তার পর 

ইছাদিগকে এ জলে ফেলিয়! মারিতে হয় । 

গুচীল্ল পোকা । 

কাপাস গাছে গুটী ধরিলে গুটার ভিতর ছুই রকমের পোক!| হয় | ইহার! ছুইই স্ুতলী পোকা । একের রঙ 

কতকট! করিয়! কাল, সাদ! ও হলদে দ্বার! চিত্রিত এবং গায়ে ছোট ছোট কাট! আছে । ৭ম চিত্রপটের ১ ও ৮ চিত্রে 

ইহাকে আঁকিয়! দেখান হইয়াছে । এই চিন্রপটের ৪, ৫ ও ৭ চিত্রে ইহার প্রজাপতি আঁকিয়। দেখান হইয়াছে । 

কোন প্রজাপতির রং সমন্তটাই সবুজ এবং কাহারও রঙ সাদ! ও ছুই ধারে দুইটী সবুজের ডোর! আছে । প্রা পতিরা 

দিনের বেল! গাছপাতার আড়ালে লুকাইয়া থাকে ; রাত্রে বাহির হইয়া গুটীর ও পাতার উপর এখানে ওখানে এক 
একটা করির! ডিম পাড়িয়! যায়। ৪1৫ দ্বিন পরে ভিম ফুর্টিলে কীড়ারা গুটা কিম্বা ফুলের কুঁড়ি পাইলে তাহার ভিতর 

ঢুকিয়। খায় । একটা গুটা হইতে বাহির হইয়া অপর অপর গুটার ভিতর ঢোকে । বড় কীড়া গুটার মধ্যে ঢুকিলে 

গুটির উপর একট! ছিদ্র দেখ। যায় এবং প্রায় ভিতর হইতে কতকট| দান। দান। পোকার বিষ্ঠা বাহির হইয়। থাকে ? 

এই চিত্রপটে ২য় চিত্র দেখ । যদি গুটা কিন্বা ফুলের কুঁড়ি ন| পায় তবে ডগের কচি ড'ণটার ভিতর ফুকর করিয়া 
ঢোকে ও খায়। ইহাতে ডগট! শুকাইয়! যায় ( এ চিত্রপটের ৩ চিত্র দেখ )। সে গাছ আর বাড়ে না, আবার নীচে 

হইতে ডাল বাহির হয়। এই কীড়ারা টেঁড়সের ফল, ডাটা ও ফুলের কুঁড়ি ঠিক এইরূপে খায়। পেটারি প্রভৃতি 
২।১টা জঙ্গলের গাছের ফলও থায়। ১৩1১৪ দিন খাইয়া বড় হইলে গাছের উপরেই হউক কি মাটিতেই হউক একটু 
লুকান জায়গায় গুট প্রস্তত করিয়! তাহার ভিতর পুত্তলি হয় । ১০।১২ দিন পরে আবার প্রজাপতি হইয়| বাহির হয়| 

দ্বিতীয় পোক। লাল রঙের (৩৮ চিত্রের বাঁধারের ও নীচে চিত্র দেখ) ইহার জাতি & চনে উপরে 

ডানা ছড়াইয়! বড় করিয়। আঁকিয়। দেখান | রী 
হইয়াছে, ইহা অনেকটা! সুরুয়ের মত। এই পোকা 

কেবল কাপাসের গুটার মধো ফুকর করিয়! খায়; 

এবং গুটীর মধ্যেই পুতলি হইয়; থাকে । ইভারও 

ডিম, কীড়া! ও পুত্তলি অবস্থার কাল প্রায় প্রথম 

পৌকার সমান । ছুই পোকাই কাপাঁসের গুটার 
ভিতরের বীজ খায়। একটীর পর্ন একটী করিয়। 

সব বীজগুলিই খায় । ইহাতে সমস্ত গুটাটাতেই 
ছিদ্র করিয়। দেয়; ছোট গুটী হইলে গুকাইয়। 

পড়িপন| ার়। বড় গুটী হইলে ন| পড়তে পারে 
তবে তাহ! হইতে প্রায় তুল! পাওয়! বায় ন|। 

ছুই পোকাই শীতকালে ফাল্তুন চৈত্র কিন্ব। রি ট্রাার্ররাে | 

কখনও কখনও বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ পর্য্স্ত নি্রিত ৩৮ কাপ ্ র না দোন। | 
খাকে ৷ শীত নিজরার পর বাহির হই ঢেড়দ ব৷ কোন আগাছার উপর সমর কাটাই! কাপাল হইবে তাহানে 
ন্ট 
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কাপাস !. ৪৯ 

বাইয়া পড়ে । প্রথম | কাল পোকা মাটিতে কিন্বা কোন লুকান জায়গায় শীতকাল কাটায় এবং লাল রঙের পোকা 
তুলার বীজের মধ কীড়া অবস্থায় থাকে । 

ৰ কাপাসের গাছের ডগ শুকাইতে আরম্ভ হইলে একটু নীচে হইতে ডগগুল কাটিয়! পুড়াইয়া দিলে পোকার - 
বংশ বাড়িতে পায় না। গাছের উপরে ষে গুটা শুকাইয়! যাইতেছে কিস্বা৷ যে গুটা মাটিতে পড়িয়। গিয়াছে এবং যে 
সমন্ত গুটাতে ছোট কিন্বা ঘড় যেমনই হোক ছিত্র দেখ! যায়, এই সমস্ত গুটা এবং ক্ষেতের শুকান পাতা ইত্যাদি 
উঠাইয়! মধ্যে মধ্য আলাইয়। দেওয়া উচিত। এইরূপ করিলে পোকার সংখ্যা বাড়িতে পায় না -এবং সামান্তই ক্ষতি 

হওয়ার সম্ভব । টেঁড়সের ফলে ও ভাটায় পোকা লাগিলে এইরূপে নষ্ট করা উচিত। শ্বীতকালের পর যাহাতে আর 
তুলা হইবে না এমন পুাতন কাপাস ব| চেঁড়সের গাছ থাকিতে দিতে নাই । উঠাইয়া পুড়াইয়া দিতে হয়। 

লাল রঙের পোকা! শীত নিদ্রার সময় বীজের মধ্যে লুকাইরা থাকে । বাঙ্গাল! দেশে প্রায় পর বৎসর চাষের জন্ত 
যে বীজ আবশ্থক হয় তাঁহাই 'রাখিয়া বাকী বীজ সার ডোবার কিন্বা কোন জায়গায় ফেলিয়া দেয়। যে বীজ ফেলিয়া 

দেওয়। হয় তাহা মাটির মধ্যে পুঁতিয়! দেওয়। উচিত। পর বৎসর চাষের জন্য নিয়লিখি ত উপায়ে বীজ বাছয়া লওয়া 
উচিত। 

মাটি ও গোবর সমান সমান মিশাইয়। জল দিয়! পাঁতল! কাদার মত করিয়। লও | এই কাদা বীজে মাখাইয়। 

হাত দিয়া ঘণ্যয়া৷ দাও, যাহাতে বীজের তুল| সমস্ত বসিয়। যায় । এই বীজকে রোদ্রে না দিয়। ঠা জায়গায় শুকাও। 
শুকাইলে বালভীতে জল রাখিয়। এই জলে ফেলিয়! দাও । যে বীজ ডূবিয়া যাইবে তাহা ভাল। যাহ! ভাসিবে 
তাহা খারাপ এবং ফেলিয়! দেওয়! উচিত। এই ভাল বীজ পুনরায় শুকাইয়! রাখিলে পর বৎসর পর্য্যস্ত বেশ থাকে । 

আর ইহাতে পোকাও থাকিতে পায় না। 

ডশভীাল পোকা । 

কখন কখনও ক্ষেতের মধ্যে কোন কোন গাছ একবারে শুকাইয়! যায় । এই শুকান গাছের ডট! কাটিয়া 

দেখিলে ইহার ভিতর ৩৯ চিত্রে যে কীড়া বড় করিয়া! দেখান হইয়াছে এই রকম সাঁদ! কীড়া বরাবর কুরিয়া কুরিয়া 

থাইতেছে দেখ! যাইবে । এই জন্যই গাঁছ শুকাইয়া যায় । কীড়া খাইয়। বড় হষ্টলে ডাঁটার ভিতরেই পুত্তলি হয় । 

৩৯ চিত্র-কাপাস ডাটার চাদর | ৪১ চিন্র-. 

৪০ চিত্রে পুভ্তলি বড় করিয়া! দেখান হইয়াছে । তার পর একট! ছিদ্র করিয়! পত্জ হইয় বাইর হয়। ৪১ চিত্রে 
পতঙ্গ বড় করিয়! দেখান হইয়াছে । পতঙ্গের রং চক্চকে তামার মত। পতঙ্গও পাতা খাপ । তাহাতে কিছুই 

ক্ষতি হুয় না। কীড়াই গাছ মারিয়া-দেয়। 
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এই রকম গাছ শুকীইলে চাষীরা হয়ত শুকাঁন গাছ ক্ষেতেই রাখিয়া! দেয় কিছ! উঠাইয়! ক্ষেতের পাশে 

ফেলিয়া রাখে । ইহাতে আবার পতঙ্গেরা বাইর হইয়া অপর অপর গাছে ডিম পাড়ে। ক্ষেতের গাছ 

শুকাইলেই সেই গাছ.শিকড় সহিত উঠাইয়! জালাইয় দিলে 

এই পোকার বংশ একবারে বাড়িতেই পার না । 

বোম্বাই ও পঞ্জাব এবং ইজিপ্ট দেশীয় কাপাস গাছের 
ডাঁটায় ও ডালে এক রকম. ছোট ছোট সাদা! পোকা দেখা 

যাঁয়। তাহারাও ডাটা কুরিয়া কুরিয়। খাঁয়। যেখানে এই 
কীড়ারা খায় ভাটার সেই স্থানটী একটা বড় গিরার মত হইয়। 

ফুলিয়া উঠে । বেশী ঝড় হইলে এই গিরায় গাছ ভাঙ্গির পড়ে । 

দেশী কাপাসের গাছে এই কীড়া প্রায় দেখ। যার না। পোক। 
লাঁগিলে যাহাতে ইহাদের বংশ না বাঁড়িতে পায় তাহাই কর উচিত। ৪২ চিত্রে এই কীড়ার পতঙ্গ 

দেখান হইয়াছে । 

৪২ চিত্র-- 

টি ১১১১ 
০ 
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ছোলা মসুর ইত্যাদি। 
4 শআইউকুড়িভ। 

বীজ হইতে আঁকুর বাহির হইলেই অনেক সময় মেটে ফড়িং বা! মাঠফড়িউ আঁকুর ও কচি কচি গাছ খাইয়া 
ক্ষেত উজাড় করিয়! দেয়, আবার নুতন করিয়। বীজ বুনিতে হয় । মাঠফড়িঙের কথ| গমের পোকার বিবরণ 
দিবার সময় বল! হইয়াছে। 

ছোল্ল। পোকা! ব্রা গাই । 
বর্ষাকালে যে ক্ষেত জলে ডুবিয়৷ থাকে সেই ক্ষেতে প্রায় এই পৌকার উপদ্রব বেশী দেখ! যায়। এই 

পোকা যে ক্ষেতে লাগে সেই ক্ষেতের গাছগুলি হঠাৎ শুকাইতে দেখ| যায় । কতক গাছ কাট! হইয়া হেলিয়া 

মাটিতে পড়িয়া! থাকে । কাটা ও খাওয়। পাঁতা এখানে ওখানে পড়িয়। থাকে, কখনও কখনও গাঁছ বা! ডাল 

মাটির নীচে পৌত। থাকিতেও দেখ! যাঁয়। এই কাট| শুকান গাছের গোড়ায় বা যেখানে গাছ কিম্বা ডাল 

পৌত৷ থাকে সেই স্থানের মাটি উপ্টাইলে ৮ম চিত্রপটের ১ চিত্রে যে স্থৃতলী পোকা দেখান হইয়াছে এই রকম 

পোকা মাটির নীচে পাঁওয়! যায়। ইহাকে একটু নাঁড়। দিলে কেনে! বা কেন্নাইম্বের মত কুগলি হইয়! পড়িয়া! 
থাকে । এই পোকাই এই রকমে গাছ কাটিয়া নষ্ট করে। ইহাকে চোরাপাকা বা কাটুই বলে। ইহার! গাছের 

পাতা খায়; কিন্ত কেবল পাত! নষ্ট না করিয়! একেবারে গাছের গোড়া কাঁটিয়! দেয় বলিয়! অনিষ্ট খুব বেণী হয়। 

এর চিত্রপটের ৩ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে । 

চোর! পোকা বর্ষার পরে আশ্বিন কান্তিক মাসে সচরাচর দেখ! যাঁয়। ইহারা সমস্ত রবি ফসলই 

এইরূপে নষ্ট করিতে পায়ে। স্ত্রী প্রজাপতি মার্টির কাছের পাতা কিম্বা! ডাঁটার উপর ডিম পাড়ে। ডিম 

ছোট ছোট পোস্তদানার মত। এক স্থানেই ৩০ পর্যান্ত ডিম পাঁড়িতে দেখ। যাঁয়। একটা ঞ্ুজাপতি ৪০০ 

পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে । গরমের সময় ২৩ দিন, শীতেন্ন সময় ৭৮ দিন পরে ভিন ফুটিলে ছোট ছোট কীড়ারা পাতা 

খাইতে থাকে কিন্ত হাওয়াতে কিম্বা কোন রকমে গাছ নড়িলে হাত পা ছা'ড়য়া দিয়া মাটিতে পড়য়৷ যায় এবং 

মাটিতে পড়িয়৷ আছে এমন কীচাই হউক আর শুকানই হউক পাতার নীচে লুকাইয়৷ থাকে । এই রকম পাতা 
খাইয়াই বাড়িতে থাকে । ১০1১২ দিন খাইয়! প্রায় ৪ ইঞ্চি হয়। তখন ইহার! দিনের বেলা মাটির নীচে গর্ভ 

করিয়া লুকাইয়! থাকে ও রাত্রে বাহির হইয়। ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যাহা সম্মুখে পায় তাহাই খায়। তাঁর পর 
যত বড় হয় উল্লি'থত ভাবে গাছ কাটিয়। দেয় । অনেক সময়েই কাট। গাছ গর্তের মধ্যে টানিয়! লইয়া যাইয়। 

খায়। এই রকম গাছ মাটিতে পৌত। বলিয়া! মনে হয়। গাছের ভ'ট। মাটির নীচেও কাটে এবং মাটির উপরেও 

কাটে। মা্টর নীচে কাটলে প্রায়ই গাছ খাড়া থাকে ও গুকাইয়। যার। দিনের বেলায় বাহিরে আসিলে 

শাঁলিক্, কাক্ প্রভৃতি পাখীতে ধরিয়া খাইয়া ফেলে এই অন্তই বোধ হয় ইহারা মাটির নীচে লুকাইয়া থাকে । 
সাধারণ পাত। খাওয়! পৌঁকার মত ইহার! গাছের উপর চলাফের!* করিতে পারে না । গরমের সময় প্রায় এক 

মাস এবং শীতের সময় প্রায় দেড় মাস থাইয়। কীড় সম্পূর্ণ বড় হয়। তখন প্রায় ১1০ ইঞ্চিরও বেশী লম্বা হয়) 

তখন মাটির কিছু নীচে বাইল্সা .পুত্তলি হয়। ৮ম চিত্রপটের ২ চিত্রে পুততলি দেখান হইয়াছে । গরমের সময় 

৯০1৯২ দিন এবং লীতের সময় প্রায় ২০ দিন পরে পুত্তলি হইতে প্রজাপতিরপে বাহির হয়। এপর্য্যস্ত এই 



৫২ ফসলের পোকা । 
007 সস 3 ৯ এ+ ৮ শট শিপ শ্পপীশিসী সী সি ্ ্- 

গোকাকে পোস্ত, ছোল!, তামাক, আলু; বেগুন, কপি, মূলো, কাপাস ইত্যাদি ও অনেক শাক্ সব্জী খাইতে 
দেখা গিয়াছে । কাড়ারা জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না সেইজন্য বর্যাকালের ফসলে দেখা যায় না! তখন 
জঙ্গলাদির অগাছ। খাইয়া জীবিত থাকে । 

প্রথমেই যখন চোরা পৌঁকা লাগিয়াছে দেখা. যায় কাট! গাছের গোড়ার মাটি উল্টাইয়! কীড়াকে বার 

করিতে হয় এবং কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারিতে হয় । ক্ষেত নিড়াইতে নিড়াইতে যখন মাটি উল্টান 

যায় কীড়ারা বাহির হইয়৷ পড়ে। কপি আলু প্রভৃতির ক্ষেত হইতে ইহাদিগকে এইরূপে বাছিয়া মারাই 

সহজ | 

ক্ষেতে যদ্দি জল ঢুকাইয়া দিতে পার! যায় তাহা হইলে কীড়ার৷ গর্ভ ছাঁড়িয়! বাহির হইয়া পড়ে । তখন 

পাথীতেও অনেক থাইয়! ফেলে এবং ছোট ছোট ছেলের! হাতে করিয়। বাছিয়া লইতে পারে। 

কিন্বা নিয়লিখিত উপায়ে বিষ খাওয়াইয়। চোরা পোকাদিগকে মারা যায়। সেঁকো বিষ অর্ধসের এবং 

গুড় একসের আন্দাজ ৭ সের জলে একসঙ্গে গুলিতে হয়। এই জলে ১০ সের ভূসি বেশ করিয়! মাখাইতে হয় । 

এই বিষাক্ত ভূসির ছোট ছোট ডেল! পাকাইয়। ৫1৬ হাত অন্তর অন্তর ক্ষেতে রাখিতে হর । বিষাক্ত ভূসি খাইয়। 

পোকার! মরে। এই পরিমাণ ভূ'স ৪ বিঘ| জমতে দিতে কুলায়। রবিফসলের সময়েই কাটুই দেখ| দেয় । অন্ত 

সময় পড়া পতিতের উপর আগাছা খাইয়া ঝবাচিয়৷ থাকে । যে পড়া পতিতের উপর ছোট ছোট আগাছা নাই 
সেখানে প্রায় কাটুইএর কীঁড়া থাকে না । কারণ শক্ত মোট। ডট! ওয়াল! বড় গাঁছ হইলে ইহার! তাহাদের ডাট। 

কাটিয়া আহার সংগ্রহ করিতে পারে না। কয়েক প্রকারের কাটুই পোঁকা দেখা যার । উপরে যাহার কথ! 

বল! হইয়াছে ইহাই অপর সকলের অপেক্ষা বেশী ক্ষতি করে। 
রবি ফসল বুনিবার পুর্বে যদ্দি ক্ষেতে আগাছা! ঘাস ইত্যাদি হয়৷ থাকে তবে তাহাতেও কাটুই লাগতে 

পারে। যদি কোন ক্ষেতে কাটুই আছে জান! যাঁয় তবে উহাতে ফসল লাগাইবার আগে কাটুইকে ধ্বংস করিতে 

হয়? ক্ষেতের সমস্ত আগাছা ঘাস ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিয়া দিয়া উপরি উক্ত উপায়ে ২1৩ দিন্ন সেঁকো বিষ 

প্রয়োগ করিতে হয় । অন্ত খাবার ন! পাইয়। সকলেই বিষ খাইয়! মরিয়! যাইবে । ভুসির বদলে কৌন রকম 

ছোট ও নরম পাত৷ ওয়ালা গাছের ছোট ছোট ডাল পাতা সমেত সেঁকো৷ বিষের জলে তুবাইয়! দিতে পারা যায় । 

ব্াতল্লী পোকা । 

পাঁটে ষে কাঁতরী পোক1 লাগে তাহার! ফুল ধরিবার সময় মন্থুর ও খেসারী আক্রমণ করে। বেশী হইলে 

সমস্ত ফুল খাইয়া পাতাও খাইতে আরম্ভ করে। ছোলাতে প্রায় ইহা'দগকে দেখা যায় না। ইহাদের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাছাড়া ফুল ধরিবার ৮১০ দিন আগে হতে রোজ রোজ ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন 

জালাইতে পারিলে অধিকাংশ গ্রীজাপতি আগুনে আসিয়া পুড়িয়া মরিবে। শীতকালে ক্ষেতের কাছে আগুন 

পোয়াইলে মন্দ হয় ন1। ছুই কাজই হয়। 

লেচা পোক্কা। 

ছোলার গুঁটা হইলে ৮ম চিত্রপটের ৪ চিত্রের মত পোকা শুটার ভিতর মুখ ঢুকাইয়া ভিতরের দানা খাইয়া 

দেয়। ইহ! মটর, খেসারী ও অড়ূহরের শু'টাও এইরূপে খায়। ইহাকে লেদা পোকা বলে। এ চিত্রপটের ৫ চিত্রে 
ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে । অন্তান্ত নিশাচর প্রজাপতির স্কাঁয় এই প্রঙ্ঞাপতি রাত্রে পাতার ও ফুলের এবং 

গু'টার উপর ২।১টা করিয়। প্রায় ৩০০ পর্য্যস্ত ডিম পাঁড়ে) ৩.৪ দিনের ভিতরে ডিম: ফুটিলে ছোট কীড়ারা কচি 

কচি পাতা গু ফুল খায় কিম্বা কচি শুটার ভিতর ঢুকিয়! দানা খায়। বড় হইলে কেবল গু"টার ভিতরের দানা 



ছোলা, মস্থর ইত্যাদ্দি। ৫৩ 
প্রহার উপ পর ০০ ০ পপ পম ০৪ ক সস সপ পা 

থায়। একটা পোকাঁতেই অনেক ছোলা নষ্ট করে। ২৫1৩০ দিন খাইয়| মাটার ভিতর যাইয়া পুত্তলি হয়। 

আবার ১০১২ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় । 

ক্ষেতের ভিতর নজর রাখিয়া! যাইতে যাইতে লেদ| পোঁকা বেশ দেখা যায়; ইহাঁদিগকে ধরিয়া মারাই সহজ | 

অনেক সময় ছোলা গম তিসি প্রভৃতি প্রায় এক সঙ্গে রোয়! হয়. ছোলা! গাছ দূরে দুরে থাকে ৷ লেদা পোকা এক 

গাছের কাছেই অন্ত গাছ পায় না। ইহাতে ক্ষতি কম হয়। আর অনেক গাছের মাঝে থাঁকে বলিয়া প্রাপতিও 

খুঁজিয়া খুঁজিয়৷ সব গাছে ডিম পাড়িবার স্থবিধা পায় না। 

ভীল সোক্া। 

লেদ। পৌকা একটু বড় হইলে আর শুটার ভিতর ন] ঢুকিয়া কেবল মুখ ঢুকাতিয়। দিয়াই বীজ থায়। ৮ম 
চিত্রপটের ৭ ও ৮ চিত্রে যে দুই রকমের প্রজাপত্তি দেখান হইয়াছে ইহাদের কীড়ারা লেদা পোকা অপেক্ষা ছোট 

ছোট স্বতুলী পৌঁকা। ৮চিত্রের প্রজাপতির কাড়া মুগ, বরবটা ও মটরের শু“টার ভিতর ঢুকিয়া যায় ও ভিতরে 

থাকিয়। সমস্ত বীজ খাইয়। ফেলে। যে শু'টীতে পোকা ঢুকিয়াছে তাহার উপর একটা ছিদ্র দেখ! যাঁয় এবং 

এই ছিদ্র হইতে কতকট| পোকার বিচ্ক। বাহির তইয়। শঁটীর উপরেই লাগিয়া! থাকে ৷ কীড়া বড় হইয়া শুটার 

ভিতরেই পুলি হয়। প্রজাপন্তি দিনের বেলা ক্ষেতের মধ্যে উড়িয়। বেড়ান এবং ক্ষেতে যাঁইলেই নজরে পড়ে । 

হাতজালে গ্রজাপত ধরিয়া মারা এবং যে ওঁটাতে কীড়া ঢুকিয়াছে সেই সমস্ত শু"টা তুলিয়া পুড়াইয়া দেওয়া ছাড়া 

আর কিছু করিতে পারা যায় না। 

তেওড়া বা খেঁসারী কলাইএ্ পৌঁকা সকলেই দেখিয়। থাকবে । ৮ম চিত্রপটের ৭ চিত্রে ইহার প্রজাপতি 

দেখান হইয়াছে এবং ৬ চিত্রে কিরকম করিয়া! পোঁকা শুটার ভিতর থাঁকে ও বীজ খায় দেখান হইয়াছে । 

প্রজাপতি দিনের বেলা প্রায় বাহের হয় না । রাঁত্রতে শুটার উপর ডিম পাড়ে । ডিম হইতে ফুটিয়াউ কীড়ারা 

শুটার ভিতর ঢকিয়। যাঁয়। কীড়ারা তখন এত ছোঁট এবং যে ছিদ্র করিয়া ঢোকে তাহ! এত সরু যে ছিদ্র 

নজরে পড়ে ন'। আর কিছুণ্দন পরে ছিদ্র বুজিয়া সা়। সেই জন্যই মনে হয় শুটার ভিতর পোকা কোথ। 

হইতে আদিল। পোকা বড় হয়! শুটার ভিতরেই পুত্তলি হয়; এবং পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এই 

পোকা মটর শুঁটী এবং শণের শু'টারও ভিতর ঢুকিয়। বীজ খায়। 

তেওড়ার ফুল হইবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে ক্ষেতে আগুন জ্বালিলে অনেক প্রজাপতি পুড়িয়া মরে । 

ইহা ছাড়া অপর উপায় প্রায় কিছুই নাই । 

পাতাল পোক্ক।। 

৮ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে গীঠে সাদা ডোর! কাটা, সবুজ রঙের, মাথার দিকে সরু যে কীড়া রহিয়াছে ইহারা 

মটর, খেঁসারীর পাতা, শালগম ও কপির পাতা, তিসির পাতা প্রভৃতি অনেক গাছের পাত! খায় । এক এক 

সময় ইহাঁদের সংখা! বড় বেণী হয় এবং পাঁত। খাইয়। অনিষ্ট করে। ইহাদের প্রজীপতি ছুই রকমের হয় । এই 

চিত্রপটের ১০ ও ১১ চিত্রে, দেখান হইয়াছে । প্রজাপতিরা সন্ধার পর বাহির হয় এবং পাতার উপর এখানে 

ওখানে ডিম পাড়িয়! বেড়ায় । এক একটা প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ডিম পাঁড়ে। শীতের সময় ৮ দিন ও গরমের 

সময় ৩ওদ্দিন পরে ডিম ফোটে । কীড়া কেবল পাতা খায় এবং শীতের সময় ৩০ দিন ও গরমের সময় ২০২১ 

দিনে বড় হইয়া মুখের লালার দ্বারা পাতা জড়াইয়। এই পাচার মধ্যে পুত্তলি হয় । তার পর শীতের সময় ১৬ 

দিন ও গরমের সময় ৮ দিন পরে প্রজাপতি হইয়। বাহির হয় | 

গাছ হইতে হাতে করিয়! বাছিয়! মাঁরা ছাড়া আর অপর উপায় নাই। 



৫ ফসলের পৌঁফা ! 

ডশটা পোক্কা। 

কখনও ফন মটর গাছ, বিশেষত; ছোটবেলার, একবারে শুকাইিরা বাইতে দেখা খায়। এক 

ছোট মার ক্কমি বাটির কাছে কিন্ব! মাটির একটু নীচে ড'টার ভিতর ফুকর কাটিয়া 
খাছ বলিয়া গাছ গুকাট্যা 

যাঁর। এই খাছি ধরিলে প্রীয় কিছুই করিতে পারা যায় না। গাছের গোঁড়া বেশী করি! ষাটি দিয় 

একবার রাগ সেন করিতে পারিলে আবার গাছ তেজ করিয়া উঠে এবং শঁটীও হয়। এই মাস্ছিরা কেবল 

একবার মাত্র মটগ় আক্রমণ করে। মটর হইতে বাঁহির হইয়। আর মটরে লাগে না ? অতএব শুকান বা অর্থ 

ওকান গাছ উঠা পুড়াইলে কোন ফল নাই। গুকাইবার পুর্বে গাছের পাতি হলদে চ যে সময়ে পাত! 

হলুদে হইতে আরম্ত করে, সেই সময় গাছ উঠাইয়া! দেখিলে মাছির কীড়া বা পৃত্তলি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার 

অচিরণ ধানের মাজর! মাছির জাচরণেব স্তায়। যেখানে ইহার অত্ত উপদ্রব, সেখানে আদত ফসলের পুষে ফাদ- 

ফসলকূপে কিছু মটর জন্মাইতে হয়। মাছি লাগিলে পাত! হল্দে হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিকড় সহিত উঠাইয়া ক
ারফলল 

পৃড়াইতে হয় । তাহা হইলে আদত ফসলেব ক্ষতি হয় না। আবার দেখা গিয়াছে ইহারা প্রায় ছোট মটরের 

গাছ আক্রমণ কবে না । বড় মটর বা কাব্লী মটবের গাছ পাইলে কেবল ইহাই আক্রমণ
 করে। 
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ঘউউচ্ম স্পন্কিজ্জ্ | 

আকৃ বা ইচ্ষু। 
সলভ্ন্ব]। 

মাজ্র! বা! টোটা। লাগিলে ধান, যব ও গমের যেমন গর্ভনীষটা গুকাইয়া ধায়, আকেরও তেমনই ডগের 

মাজপাঁভাটা গুকাইয়। যায় । ইহ! দেখিয়াই বল! যায় যে আকে টোটা, ধলা! বা মাজরা লাগিয়াছে। এইরূপ 
শুকান মাজপাত। সহজেই টাঁনিয়! উঠাইয়! লওয়। যায় । দেখা যায় থোঁড়টা পচিয় গিয়াছে এবং নাকের কাছে 
ধরিলে ইহাতে একট! ছুর্গন্ধ পাওয়া যায়। প্রায়ই এই পচাথোড়ে অনেক ছোট ছোট সাদ মাছির কীড়। থাকে । 
অনেকেই মনে করে এই কীড়াতে মাজপাতা শুকাইয়! দিয়াছে । কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কয়েক 

প্রকারের 'প্রজাপতিব কীড়! এইরূপে মাজপা ঠা খাঁয় এবং তাহার! খাওয়াতে যখন থোড় পচিয়া যার তখম মাছিরা 

ইহাতে ভিম পাড়ে । ছোট বেলায় মাঁজর! দ্বারা আক্রান্ত হইলে আক একেবারে মরিয়! যায় এবং তাহার নীচে হইতে 

চারিধারে আবার নূতন করিয়! গজ উঠে । ৯ম চিত্রপটে বীধারে ছোট আকের চিত্র দেখ। আক বড় হইলে 
যদ্দি মাজর! লাগে তবে সে আক আর ঝাড়ে না এবং ডগের নীচে হইতে এক ছুই ব৷ ততোধিক নুতন ডাল বাছির 
হয়। ইহাতে আকের মাথায় ঝাড় হয়। ৯ম চিত্রপটে বড় আকের চিত্র দেখ। ধাহারা আকৃ চাঁষ করিয়াছেন 

তাহারাই ইহা লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন। 

কয়েক প্রকার প্রজাপতির কীড়ীতেই এইরূপে আকের ক্ষতি করে। ইহারা কীড়া অবস্থাতে সকলেই 

জুতলী পোকা । ইহাদের জীবন বৃত্তাস্ত ও আচরণ বিহার অঞ্চলে যেমন দেখ! যায় নিয়ে দেওয়া যাইতেছে । 

১ম-_ প্রথম মাজ্রার প্রজাপতি ৯ম চিত্রপটের ২ চিত্রে দেখান হইয়াছে। স্ত্রী প্রজাপতি কিরপে আকের 

পাতার উপর ডিম পাড়ে এঁ চিত্রপটের ১ চিত্রে দেওয়! হইয়াছে । এক একটা এইরূপ ডিমের স্তপে ৮০।৯০টী ডিম 

থাকে। এক একটা ডিম পোস্তদানার মত। ডিমের স্তপটা কটা রঙের লোমে ঢাক! খাকে । ১০।১২ দিন 
মধ্যে ডিম ফোটে । ক্ষুদ্র কীড়ার! ডিম হইতে বাহির হইয়া! আকের মাজপাতাঁটার মধ্যে দিয়া খাইতে খাইতে 
টার অগ্রভাগে ফুকর করিয়া প্রবেশ করে। ২১২২ দিন এইরূপে খাইয়! প্রায় পৌনে ইঞ্চি লম্বা হয়। 
ইহার রং সাদা । তারপর ১০১২ দিন এ ফুকরের মধ্যেই পুতুলি হইয়া থাকিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হর। এ 
চিত্রপটের « চিত্রে পূতলি রহিয়াছে । আবার ছুই তিন দিনের মধ্যেই ভিম পাড়ে । ধানের মাজরার মত ইহাও 

কার্তিক অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাঁন্তন চৈত্র মাস পর্যাস্ত আকেব অগ্রভাগে ফ্ুকবের মধ্যে কীড়া অবস্থায় শীতনিদ্রায় 
কাটার । ফান্তন চৈত্র মাসে আক ছোট থাকে এবং শীতনিদ্রা হইতে বাহির হইয়াই তাহার উপর ডিম পাড়ে । 

২য়-_ধানের দ্বিতীয় মাজরাই আকের দ্বিতীয় মাজরা । শীতনিদ্রা হইতে বাহির হইয়া! ফান্তন চৈত্র মাসে ছোট 
আকেয় উপর ভিম_পাড়ে। ৯ম চিত্রপটের ৬ চিত্রে ইহার ডিমের সারি ও ৪ চিত্রে কীড়া এবং ৭ চিত্রে প্রজাপতি 

দেখান হইয়াছে । ইহার আক্রমণের ফলে প্রথম মাঁজরার মত মাজটা গুকাইয়! যাঁ়। আক বড় হইলে ইহা 

আর ডগের মাজপাতাটা খায় না! । তখন কাণ্ডের মধ্যে ফুকর করিয়! খাইতে থাকে । ইক্ষু অপেক্ষা মক্কা ইছার 

প্রিয়তর খাদ্য । মক পাইলে প্রায় আক আক্রমণ করিতে দেখ! বায় না। বঙদেশের অনেক স্থানেই নঙ্ক। 
জোন্বার প্রভৃতির চাষ নাই । যেখানে আছে সেখানেও বৈশাখ স্োর্টের পুর্বে জন্মে না । অতএব বৈশাখ জ্যেষ্ঠ 
পর্যযস্থ টহ। কেবল আাকই খাইতে থাকে । তারপর আক ছাড়া ধান। মক! জোন্ার প্রতৃতি আক্রমণ করে। 



৫৬ ফসলের পোকা । 
পে আট সস পা পপ ক ৮. স্পস্ট পা এ পা এ 

৩য়-_ধানের তৃতীয় মাজরা আকেরও তৃতীয় মাজরা ৷ পুর্ধেই বল! হইয়াছে ইহা! যব গমেরও মাজরা । ৫ম 
চিত্রপটের ২ চিত্রে ইহার কীড়া, ৩ চিত্রে ইহার পুত্তলি এবং ১ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে। ইহা পাশ 

দিয় ফুকর করিয়া আকে প্রবেশ করে। প্রথম ও দ্বিতীয় মাজরার মত ইহারও আক্রমণের ফলে ছোট আকের মাঁজ- 

পত্রটা শুকাইয়! যায়। আক বড় হইলে দ্বিতীয় মাজরার মত ইহা! কেবল কাণ্ডে মধ্যেই ফুকর করিয়। খাইতে 
থাকে । ফান্তন চৈত্র মাসে যব গম ফুরাঁইলে ইহা ইক্ষু আক্রমণ করে। 

৪র্থ-_৯ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে যে কীড়| দেখান হইয়াছে এইরূপ আক তবশিঞ্ নীল রঙের এক কড়া আকের 

চতুর্থ মাজনা! । ইহার প্রঞ্জাপতি দেখতে দ্বিতীয় মাজরান প্রজাপতির মত। ইহার রং নীল বলিয়। সহজেই অন্ান্ত 

মাজা! হইতে পৃথকৃ করা যায়। ইহা ফান্তন চৈত্র মাসে প্রশ্াপ।তরূপে বাইর হইয়। আক আক্রমণ করে এবং 
প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাঁস পর্য্স্ত আক থায়। তখন আক বড় হইয়। মায় এবং তখন হইতে এই ৪র্থ মাজরা আবার 

ফান্তূন চৈত্র পর্য্স্ত প্রায় ৯ মাস কীড়। অবস্থায় নিদ্রভথাকে। আকের কাণ্ডের মধোই প্রায় নিদ্রিতাবস্থা 

কাটায় । 

৫ম__৯ম চিত্রপটের ৩ চিত্রে ছোট আকে কাণ্ডে মস্যে বে কাড়। দেখান হইয়াছে ইহাকে প্রকৃত পক্ষে 

মাজা] না বলিয়! “ধস।” বল! যাইতে পারে । উপর লিখিত চারি প্রকার কীড়ার আক্রমণ জন্য আকের মাজপত্রটা 

শুকাইয়! যায়। কিন্তু ইহার আক্রমণে সমস্ত আকটাই শুকাইয়া বা ধ্বসিয়া যায়। ডিম হইতে বাহির হটয়। 

প্রায় মার্টি? কাছে পাঁশে ফুকর করিয়! আকের গজায় বা কাণ্ডের মপ্যে প্রবেশ করে এবং খাইয়া খাইয়া নীচে 

দিকে মূল পর্য্যন্ত বায়। ইহ! মুলই খায় এবং মূলই থাকে । ইহা? আক্রমণ জন্ত কখন কখনও আক 
একেবারে ন! শুকাইয়! রুগ্ন ও ক্ষীণ ও খব্বাকত থাকিয়। যার । ইহীও প্রথম তিন প্রকার মাজরার মত কাত্তিক 

অগ্রহায়ণ হইতে ফাস্তুন চৈত্র পর্যন্ত যুলর মধ্যেই শীতনিদ্রায় কাটার । বৎসরের অবশিষ্ট কয় মাস এইরূপে 
আকের অনিষ্ট করে। গোড়ায় উই লাগলেও সমস্ত গাছ শুকাইয়! যায় । গোঁড়া হইতে একটু মাঁটা সরাইয়া 
দিলে উইএন খাওয়! দেখ। যায় । এখন মাজা ও ধলা? আগরণ দেখব! কি করিলে তাহাদের সংখ্যা কমান 

যাইতে পারে, সহজেই অনুমান করা যায়। 

তৃতীয় মাজরাকে যব গমে॥ স'হত বিনাশ কর। উচত। তাহা হইলে আকে তাহাদের সংখ্য। কম হইবে । 

ফাঁন্তন চৈত্র মাসে সকলেই আক আক্রমণ করে। সেই সময় আকের উপ বিশেষ নজর রাথ। কর্তব্য । প্রথম 

মাজযার ভিম ও প্রজাপতি একটু লক্ষ্য করিয়! দেখলেই বেশ দেখ! যায় । ২৩ চিত্রে যে হাত জালের - বিবরণ 

দেওয়া! হইয়াছে তাহ। দ্বারা একটা বালক অনায়াসেই এই প্রজাপ।তকে ধরিয়। মারতেপারে এবং পাতার 

উপর 'ডম খুঁজয়! একটু পাতা সংমত ছিড়ি়া পুড়াইয়া দিতে পারে। প্রথম ডিম পা'ড়বার প্রায় ১৫ দিন পরে 

আক্রান্ত আকের মাজপাত| শুকাইতে দেখ! যাইবে । পুর্বেই বল! হইয়াছে ছোট বেলায় মাজপাতা শুকাইলে 

আর আক বাংড় না, মরিয়া যাঁয় এবং তাহার নীচে হইতে নুতন করিয়া গজ! উঠে। যাহার মাজপাতাটা গুকাইয়! 
গিয়াছে এমন আক কাটিন্ন। দিলেও সেই রকমই নুতন গজ! হইবে । অতএব যেমন মাজপাত৷ গুকাইতে দেখা 

যায় তখনই গোড়া হইতে কাটিয়। পুড়াইয়। দিতে হয় হাহ। হইলে মাজারার ধ্বংস হয়। আক যখন বড় হইয়। উঠে 

তখন আর ডিম সংগ্রহ করার সুবিধা হয় না। কিন্ত তখনও মাজপাত। শুকাইতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া 

পুড়াইয়। দিতে হয় । কত নীচে কাটিয়! পুড়াইলে মাজরার ধ্বংস হয় জানবার এক উপায় আছে। ডগের কতক 

ংশ কাটিয়। পরীক্ষা! করিয়। দেখিলে যদি পোক। খাওয়ার দাঁগ দেখিতে পাওয়! যায় তবে বুঝিতে হইবে যে 

মাজনা আকেই থাকিয়! গিয়াছে । তখন আরও একটু নীচে কাঁটিতে হইবে । হাতোয়ার শ্রীযুক্ত মেকেঞ্জি 
সাহেব একটী বালক রাখিয়। ছয় বিঘ। আকের এইরূপে তত্বর করিয়। দেখিয়া "ইলেন.। . যে ক্ষেতের তথ্বির করা 

হয় নাই তাহ! অপেক্ষ। এই ক্ষেতে দেড় গুণ বেশী আক পাইয়াছিলেন । 



আক বা ইন্ষু। ৫৭ 

_ আক ও ধানের দ্বিতীয় মাজর! আক অপেক্ষ! মন্ক। বেণী ভালবাসে । অতএব আকের মাঝে মাঝে যদি 

মন্ক| লাগান যায় ইহা প্রায় আঁক ছাড়ি মন্ক। আক্রমণ করিবে । কিন্ত যখনই মন্কার গাছে কীড়া দেখা 
যাইবে সঙ্গে সঙ্গে গাছ কাটিয়া পৃ'তিয়৷ কিন্ব। পুড়াইয়| নষ্ট করিতে হইবে | এইরূপ না করিলে ফল বিপরীত 

হইবে এবং মাজর! সংখ্যায় বেশী হইয়। আক আক্রমণ করিবে । 

আঁক যখন বড় হয় তখন কেবল যাহার মাজপাতা৷ শুকাইয়! গিয়াছে এমন ডগ! কাটিয়! পুড়ান ছাড়া আর 
কিছুই করিতে পারা যায় না। ক্ষেত হইতে আক কাটিয়৷ লইবাঁর সময় নিয় লিখিত কয়টা বিষয়ে বিশেষ করিয়া 
লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । শীতকালেই প্রার সর্ধত্র আক কাট! হয়। সেই সময় মাজরা ও ধস শীত-নিদ্রায় 
অভিভূত থাকে । (১) আক কাটিতে কাটিতে যে সমস্ত আকের মাথায় ঝাড় হইয়াছে দেখ| যাইবে সেই ঝাড় 
কাটিয়া ধ্বংস করা উচিত। ইহাতে অনেক মাজরা মরিবে। কোন কোন স্থানে রাত্রিতে আঁক কাটা! হয় এবং 

ক্ষেতের মাঝে মাঝে আগুন. জালিয়। যেমন কাট! হয় সঙ্গে সঙ্গেই আকের পাঁত। ও পরত্যক্ত আক ডগা ইত্যাদি 

পুড়াইয়! দেওয়া হয়। এই প্রথা অতি সুন্দর । সেই সময় লক্ষ্য করিয়া মাজর! দ্বারা আক্রান্ত ডগ! সমস্ত 

পুড়াইয়া ফেল! উচিত। (২) ক্ষেতে পরিত্যক্ত আক কি আকের টুকরা ফেলিয়! রাখ! উচিত নয়। (৩) আক 

কাটিয়া লইবার পরেই জমিতে চাঁষ দিয়! শিকড় সমেত আকের গোড়া উঠাঈয়। পুড়াইয়। দেওয়া! উচিত। ইহা 

দ্বারা ধসার বিনাশ সাধন করা! হইবে | (ধানের মাজরার বিবরণ দেখ )। 

কোথাও কোথাও আকের কাণ্ড কাঁটিয়! পুঁতিয়া আকের চাষ করা হয় এবং কোথাও কোথাও আকের 

ডগ! হইতে চাষ করা হয় । যাহাঁই হউক পোকা লাগা ডগ| কিম্বা আক গুতিয়! চাষ করা উচিত নয়। 

(ইংরাঁজি অভিজ্ঞ পাঠকগণ “এগ্রিকালচারেল জারনেল অব ইপ্ডিয়া” প্রথম ভাগ ২য় সংখ্যা এবং তৃতীয় ভাগ 

২য় সংখ্যায় আকের ধসা ও মাঁজরা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাবেন )। 

উই ৩ অন্যান্য পোক্ষা। 

মাজর! ছাড়া উই অনেক আক নষ্ট করে। উই লাগা গাছ একেবারে গোড়া হইতে গুকাইয়া যায়। 

মাজর৷ লাগিলে আকের আবার নূতন গজ! বাহির হইতে পারে; কিন্তু উই লাগিলে গাছ শুকাইয়া মরিয়া যাঁয়। 

উড়িষ্যা অঞ্চলে উইয়ের বড় বেশী 

উপদ্রব ; উপচু জমিতে কিছুতেই আক 

হইতে দেয় না; খুব বিশেষ জলাভাব * ৬. এ 

না! হইলে উই হইতে আকের লোক- 
সান হইতে পায় না । রোপণের সময় 

যদি অর্ধসের আন্দাজ তুঁতে গুঁড়াইয়া 
১ সের জলে গুলিয়! ডগ! ও টিকলি 
এই জলে ডুবাইয়া রোরা যায় তাহা সি | 
হইলে এই ডগা বা টিকৃলিতে প্রায় উই ৪৩ চিত্র-আকের পাতার শোষক পোকা । 
লাগে না।0 তুঁতের জল সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তত করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, একদিন পরে ইহার আর তেজ 

থাকে ন!। উইয়ের বিস্তৃত বিবরণ অন্যত্র দেখ। আকের উপর আরও অনেক পোক। দেখ! যায় কিন্তু তাহা 
হইতে কোনরূপ ক্ষতি শুনা যায় না। ছুই এক রকম শুয়াপৌঁকা আছে যাহা আকের পাতা খায় | গান্ধির, 

জাতের দুই রকম পৌক আকের রস খায়। এক প্রকার পোকা ৪৩ চিত্রে ডান! ছড়াইয়৷ দেখান হইয়াছে) ইহার 
| ৮ 



৫৮ ফসলের পোক। । 

রঙ শুকান খড়ের মত এবং মাঝ। গুড়ের মত লম্ব।। 9৪৪ চিত্রে ইহার ছানা দেখান হইয়াছে । অপর পোকা 

৪৫ চিত্রে দেখান হইয়াছে । 

৪৪ চিপ্র--মাকের পাতার শোমক পো।ক|। ৪৫ চিত্র--আকের পাত।র শোষক পোক|। 

9০ 

বাঙ্গাল! দেশে খুব অল্প মক্কা, জোয়ার প্রভৃতির চাষ হয় । ইহার চাঁষ বেশীর ভাগ উত্তর পশ্চিম ও বেহার 

অঞ্চলে দেখা“যায় । এখানে ইহার এত অগ্ন চাষ যে উহাতে পোকা লাগলেও লোক নজর করে না । 

আকের ও ধানের ২য় ও ৩য় মাজরা পোকা প্রায় মক জোয়ারে লাগে এবং মক্ধ। গাছ পাইলে আকের 

অনিষ্ট কম হইতে পারে । ইহা ছাড়া মন্কাতে পাঠা খাওয়। পোকাও দেখা মায়; কিন্তু তাহা হইতে বিশেষ ক্ষতি 

দেখা যায় না। এই পাত| খাওয়া পৌঁকা পাত৷ উণ্টাইয়া তাহার ভিতর থাকে ও বেশীর ভাগ পাতার পর্দা খায় । 
এই রকম পৌঁকা কখনও কখনও আকের পাতাতেও দেখ! যায়। 

অশপই্ন পোকা । 

আকের পাতায় কখনও কখনও কাল কাল ডিম্বারুতি অনেক, ছোট ছোট আইসের মত ফোঁটা দেখ! 

যায়। ইহার এক রকম পোকা এবং ইহাদ্িকে " 

আইস পোকা বলল! যায় । ৪৬ চিত্রের নীচে ডান- রাহেলা 

ধারে এই রকম একটা কৌটা আকিয়া দেখান 1122 
হইয়াছে । যদ্দি ভাল করিয়া! দেখা যায় তাহা রা ই 

হইলে ইহার চারিধারে সাদা ঝালর আছে দেখ! 

যাইবে । এ চিত্রের নীচে, বাঁধারে এবং উপরে চিরে ূ 
ডানধারে ঝালর ওয়াল! ফৌঁটা বড় করিয়া দেখান 41] 11010111110. 
হইয়াছে। ৪৭ চিত্রে অনেক এই রকম কৌটা. ই ৩ ১১০০০ 
পাতার উপর রহিয়াছে। যদি কেহ লক্ষ্য 
করিয়। দেখে, তবে দেখিবে ষে এই আইসের ৪৬ চিত্র_-আকের পাতার আইস পোক।। 
মত ফোটার ভিতর হইতে খুব ছোট প্রজাপতির মত চারিটা ডানা ওয়াল! পতঙ্গ বাহির হয়। এই রকম 

12. 

৯: টা সি 
প্. পানিও 

৮ দু 

স্ট 

এ 
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এক প্রকার পতঙ্গ ৪৮ চিত্রে বড় করিয়া 

আঁকিয়া দেখান হইয়াছে । এই রকম 
পতঙ্গ এই সমস্ত আইসের সঙ্গে পাতার 
উপর বসিয়া থাকিতে দেখ। যায় । ইহারা 
একটু একটু উড়িয়া! পাতার এখানে 

ওখানে বসে কিন্বা অন্ত পাতায় বা কাছের 

গাছের পাঁতায় বসে । এই পতঙ্গের গান্ধির 

মত একটা ছোট শুঁড় আছে। ইহার! 
গান্ধির জাতের এবং পাতার রস চুষিয়! 
খাষ। পতঙ্গের পাতার উপর ছোট ছোট 

৪৭ চিত্র__অঁ।ইস 'পাকা। অনেক ডিম এক সঙ্গে পাঁড়ে। ডিম এত 
ছোট যে শুধু চোখে দেখা যায় 
না । ডিম হইতে ছোট ছাতা 

পোকার মত পোকা বাহির 

হয়। ইহাদেরও একটা সরু 
শু'ড় আছে | ডিম হইতে বাহির 

হইয়! ইহারা পাতার ভিতর এই 

শুড় ঢুকাইয়! দেয় এবং এক 

জায়গায় বসিয়া রস চুষিয়! 

খাইতে থাকে । একটু বড় 
হইলেই ইহারা পাঁতার উপর 

কাল কাল ছোট আইসের মত 

বোধ হয়। ৪৮ চিত্র-ন'ইস পোকার পতঙ্গ । 

আইস পোকা পাতাঁয় ছুই দশটা হইলে কোন ক্ষতি নাই। ইহারা খুব ছোট এবং খুব কমই রস খাইতে 

পারে। কিন্তু ইহাদের শীঘ্র নীপ্ব বংশ বাড়ে এবং একবার হইলে কিছুদ্দিনের মধ্যেই সমস্ত গাছের সমস্ত পাঁতা 

ছাইয়া! ফেলে। কাঁজে.কাঁজেই গাছ কম তেজী হইয় যায় এবং কখনও কখনও পাঁত। শুকাইয়। যায়| যে পাঁতায় 
আঁইস পোকা লাগে সেই পাত প্রবম হইতেই যদ্দি নজর রাখিয়। কাটিঘ। পুড়াইর! দেওয়! হয় তবে ইহাদের বংশ 

বাড়ে না। ইহারা একবারে সমস্ত ক্ষেতে লাগে না; কিন্ত যদি প্রথম হইতেই নগর ন| রাখ। যায় ভাহ! হইলে ক্রমে 

ক্রমে সমস্ত ক্ষেত ছাঁইয়া ফেলে । তখন কতো সমস্ত পাত| কাটিয়। পুড়ান ছাড়া আর উপার থাকে ন1। 

তামাক ও রেড়ির পাতার নীচে গীঠে একরকম হল্দে রঙের আইস পৌক। হয়। বেশী হইলে পাতা 

শুকাইয়! পড়িয়া যায়। প্রথমে ছুই একটা গাঁছের পাতার লাগিয়! ক্রমে ক্রমে ক্ষেতে ছড়াইয়! পড়ে। কিন্ত 

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া এই পাত! কাটিয়া পুড়াইলে ভয় থাকে না। 

আইস পোকারা পাতার রস চুষিয়, খায় এবং ইহাদের শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু একরকম মধু বাহির হয়। 

অনেক ছোট ছোট পিঁপড়ে এই মধুর লোভে ইহাদের কাছে আসে। পাতার উপরে এই মধু পড়িলে ইহার 

উপর এক রকম কাল কাল ছাতা ব! ভাপুন্দা ধরে। অনেকে এই ছাতাকে পাতীর রোগ মনে করে। কিন্ত 

বাস্তবিক এই ছাতা! হইতে পাতার প্রায় কিছুই ক্ষতি হয়না । 



৬০ ফসলের পোকা । 

ছাতরার মত কেরাসিন মিশ্রণ কিন্বা ক্র আয়িল ইমল্সন বা স্তানিটারী ফ্ল;ইডের জলে বারি পিচকারী 

বা দমকলের দ্বার আইস পোকার গ। ভিজাইয়! দিতে পারিলে আইস পৌকা মরিয়! যায় 

চালা ৷ 

আক গাছের ভাটার উপর এক এক সময় জল মিশান ফিকে আল্তার রঙের মত রঙওয়াঁল! ছোট ছোট 
নরম পৌকা এক জায়গায় দলে দলে বসিয়া থাকিতে দেখ। যাঁয়। পাতার খোলের ভিতর অনেক এই রকম পোকা 

ঢাক! থাকে । বর্ষাকালে অনেক জিনিষে যেমন ছাঁত। বা ভাপুন্দ| প.ড় ইহার্দের দেহ সেই রকম সাদ। গুড়া 

জিনিষে ঢাক! থাকে । সেই জন্য ইহাদিকে ছাতরা পোকা বল! যায়। অনেক ছাতরা পোকার গায়ে এত 

বেশী এই সাদ গু'ড়। থাকে ষে হঠ।ৎ দেখিলে ইহাদ্দিগকে কতকট। সাদ! তুল! বলিয়। বোধ হয়। 
ছাতরা পৌকাদদের একটা খুব সরু শুঁড় আছে। এই শুঁড় পাতার বা ডাটার ভিতর ঢুকাইয়। দিয়! 

এক জায়গায় বসিয়! রস চুষিয়া খায়। ইহাদের ছয়টা ছোট ছোট প| আছে। কখনও কখনও এক জায়গা 
হইতে অন্য জায়গায় সরিয়া বসে । যে খানেই বস্থক রস চুষিয়! খায়। 

স্ত্রী ছাঁতরার কখনও ডান হয় ন| এবং চেহার! বদলায় না। পুং ছাতর! ডিম হইতে ফুটিয়! কিছুদিন স্ত্রী 

ছাতরার মতই থাকে । তার পর পুন্তলি হয়। তখন ইহার চেহাঁর৷ বদলাইয়। যায়। পরে ছুইটী ডানাওয়াল! 
পতঙ্গ হুইয়। বাহির হয়। ইহার স্ত্রীছাতদার মধ্যে উড়িয়। বেড়ায় ও সঙ্গম করে, তার পর মরিয়৷ যায়। 

সঙ্গমের পরস্ত্রী ছাতরা যেখানে বপিয়। থাকে সেই খানেই এক রাশি ডিম পাড়ে । ডিমগুলি প্রায় তুলার মত 

জিনিষে ঢাকা থাকে । এক একটা স্ত্রী ছাতরা ৫০০।৭০০ কিন্বা হাজারেরও বেশী ডিম পাঁড়ে। ডিম ফুটিলে 

ছান! ছাতরার! অন্ত অন্ত স্থানে সরিয়া বসে ও রস টানিয়। খাইতে থাকে । গ্রীষ্মকালে প্রায় একমাস হইতে 

দেড়মাস পরে পরে ইহাদের বংশ বাড়ে । 

আক রোপণের সময় ছাতরা ধর! ডগা ও টিকলি বাদ দিয়া রোপণ করিলে প্রায় ছাতর! হয় না। 

০ 

৪৯ চিত্রে পাতার উপর এক রকম ছাতর! দেখান হইয়াছে। অনেক দেশী কাপাস 
গাছের ডগে এক রকম ছাঁতর! হয় এবং এই জন্য ডগের পাঁতা কৌকড়াইয়া জড় সড় 
হইয়। যায়। প্রথম হইতে নজর রাখিয়া ছাতরার সহিত এই ডগগুলি কাটিয়া পুড়াইয়! 
দিতে পারিলে অন্ত গাঁছে ধরিতে পায় না এবং ক্ষতি করিতে পারে না। 

তুঁত গাছের ডগেও এই রকমের ছাত্রা হয়। লোকে ইহাকে *টুক্র” “কোকড় 
মারা” বা “কৌকড়া ধরা” বলে। ইহাকেও কাপাসের স্তায় প্রথম হইতে কাটিয়া পুড়ীন 
উচিত। | 

ঘরে যে গোল আলু রাখা হয় তাহাতে এক রকম ছাত্র! লাগে । আনুর 
চোকে ও আঁকুরের উপর সাঁদা তুলার মত হইয়া বসিয়৷ খাকে। আলুর কথ! 
বলিবার সময় ছাতরা লাঁগিলে কি কর! উচিত বলা হইয়াছে । 

বাগানের শীম বেগুন প্রভৃতি এবং নানা রকমের ফুল গাছেও অনেক সময় ছাত্রা লাগে। কখনও 
কখনও এত বেশী হয় যে সমস্ত ভাট! ও পাতা ছাইয়া ফেলে এবং সমস্তই সা্দা তুলা ঢাঁকা বলিয়। বোধ হয়। 
ফলে গাছ শুকাইর়া যায়। প্রথমে পাতায় বা ভাটায় ছুই একটা! ছাত্রা আসিয়া! বসে। ক্রমে বাড়িয়া গাছ 

. ঢাকিয়া ফেলে। নজর রাখিয়া যেমন ছুই একটা হয় মারা উচিত। 

৪৯ চিত্র--ছাতর! ৷ 



ড$ আক বা ইক্ষু 
লী সা ০৯ পপ | সপ সপ স্পা 

কেরাসিন মিশ্রণ, ক্রড.অয়িল ইমগ্দন ব! ফিনাইলের জল দিয়! ধুইয়! দিলে ছাত্রা মরিয়া যায় । ঝারি 
পিচকারী ব! দমকল দ্বারা এত জোরে এই সমস্ত ছিটাইতে হয় যেন তুলার মত আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের 

গায়ে লাগে। কিম্বা এই জলে কাপড় ভিজাইয়! ধুইয়! দিলেও হয় । 
স্পা প্সস 

এক রকমের ছাত্রা আছে যাহাদের গ! তুলার মত জিনিষে ঢাক! থাকে না। ইহাদের উপরকার 

৫০ চিত্র--বিন্ুক ছাতর|। 

আবরণ কিছু শক্ত! ইহাদ্দিগকে দেখিলে মনে হয় যেন ছোট ঝিনুকের এক একটা খোল! উবুড় করিয়া! ডালে ও 

পাতায় বসাইয়া দিয়াছে । ইহাকে “ঝিনুক ছাত্রা” বলা যায়। ৫০ চিত্রে এই রকম ছাত্রা দেখান হইয়াছে । 

ইভাদেরও আচরণ পূর্বোক্ত ছাতরার মত। কেরাসিন্ মিশ্রণ প্রভৃতির জলে ধুইয়! দিলে ইহারাও মরিয়া যায়। 



পতি পট 

সরিবা ও তিল। 
ক্েড়ি। 

বুড়া প্রভৃতি জেলায় চাষীদিগকে বদি জিজ্ঞাসা কর! যায় সরিষ! গাছে কি পোকা লাগে তাহারা সঙ্গে সঙ্গে 
উত্তর দেয় মেড়ির মত সরিষার শক্র আর নাই । মাজরা প্রভৃতির স্তাঁয় মেড় এক প্রকার প্রজাপতির কীড়া। এই 
প্রজাপতিকে দিনের বেলাতেও ক্ষেতে উড়িয়। বেড়াইতে ও গাছের উপর বসিয়। থাকিতে দেখ! যায় । - প্রজাপতি 

পাতার উপর ডিম পাড়ে । ডিম ফুটিলে কীড়ারা ৬ষ্ঠ চিত্রপটের এচিত্রের স্তায় পাতার ছাল খাইয়! পাতা সাদা 
করিয] দ্বেয়। অনেক সময় পাঁত। জড়াঁইয়া! তাহার ভিতর থাকে । গাছে যখন ফুল ও শুঁ"টী ধরে তখনই ইহার! বিশেষ 

ক্ষতি করে। সমন্ত ফুল মুখের লালার দ্বার! জড়াইয়! তাহার মধ্যে থাকে এবং ফুল খাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। গুটা 
হইলে -গু'টার ভিতর ঢুকিয়। সমস্ত দানা খাইয়। দেয়। এই রকম শু'টাতে ছিদ্র দেখা যায়। মেড় লাগা ক্ষেতে 

যাঁইলেই এই সমস্ত নজরে পড়ে'। প্রায় অনেক কীড়াকেই এক জায়গায় থাকিতে দেখা যায় । অধিকাংশ কীড়াই 

জড়ান পাতা ব| ফুলের মধ্যে পুত্ুলি হয়। তারপর প্রজাপতি হইয়। বাহুর হয় এবং আবার ডিম পাড়ে । 

গ্রথম হইতে নজর রাখিয়। গুটান পাতা ব। গাছের মাথার জড়ান পাত৷ কিম্বা জড়ান ফুল দেখিলেই সঙ্গে সঙ্গে 

তাহা কাটিয়। পুড়াইয়! দেওয়। উচিত। তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাড়তে পাইবে ন! এবং ফসল বা'চয়। যাইবে । 

বগল ম্সেড়ি। 

কখনও কখনও ১৫শ চিত্রপটের ১১ চিত্রের সায় কাল কাল কীড়াকে সরিষার পাত। খাইতে দেখ| যায় । 

ইহার! প্রায়ই পাতার নীচে থাকিয়! বড় বড় ছিত্র করিয়া খায়। ইহাদিকে কাল মেড়ি বলিয়। থাকে । ইহারা ১৫শ 

চিন্রপটের ১২ চিত্রের বোলতার জাতের পতঙ্গের কীড়া। পতঙ্গ দিনের বেল। ক্ষেতে থাকে এবং সরিষা পাতার 

ভিতর ছোট ছোট ছিত্র করিয়। তাহাতে ডিম পাড়ে । 91৫ দিন পরে ডিম ফুটিলে কীড়ারা বাহির হইয়। পাতা খাইতে 

থাকে । ১২।১৪ দিন খাইয়। পাতীর উপরেই হোক আর মাটির নীচেই হোক পুন্তলি হয়। ৫1৭ দিন পরে পতজ 

বাছির হুইক্স! 'আবাঁর ভিম পাড়ে |, 

গাছ নাড়।৷ দিলেই কাল মেড়ির 8৮ গাছ হইতে মাঁটিতে পড়য়। যায় । একটা মালসায় কেরাসিন 

মিশ্রিত জলেস্ইহাদিগকে এইন্পে নাড়া [ তা 8 এ রা ৪ রর 
দিনা ফেলিয়। মারিতে হয়। ইহাই 1, ছা বা ক 

সহজ উপাঁয়। পতঙ্গদিগকে সহজেই | 

" ছা জালে ধরা খায়। ৫ সের আন্দাজ (৯ 
খাড়া চুণে ১.পোয়া কেরাসিন তেল (১ 
দিপা পাতার উপর ছিটাইয়! দিলে 
আর সালা মেড়ি পাজ খা নী! 

চিনি ৬. কাল সেড়ি ুক্ণি ৰা 

ক ৩ ক ॥ - ছ৯ ঃ নু ক 2০৮18 
রা 33) নে চা পুর 7 লা রি এ মম ॥ হ টা ঃ ৯৮. ছি ছিঃ হ ২ ৮ ৭.7 নল এসি বি সিত 
শি ২ ঠা ৯ ছি 7 ্ সত ও প্র এ. এ রা 1, | রি 4 থয? নল এ ্ ৮ মি র্ ৬ শি | চে রি রা ০৭ ঃ সি *) নি 
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৪ 242. নট যলহপিতল। সি পদক ধ্ [ছি চাদ ও নদ নুর ও এ 
॥ ৪ এদিশ ৮১০৬, কলি? রি ৮৮০৭৯ শে 

রঃ দু কটি ১৪ পর হা ইত শা দি এডি, ৫ 
নর ্ ঃ রত 1 ৮ ক ৮:80 টি 

দি তু নি খু না কি ন্ ্ ১ র্ চু | র্ কল ৪ ৯ & ৮৪78 রি ৮ পা সুখ ডা ও 
০ টা ॥ । ঙ রঙ হু রঃ & ্ ঘ ২78০: রি 

্ + 1 । ৬ সি *. 

উস্কে ভাব পৌকার বিবয লক যে-শীয়। পোক। লাগে, তথ ভিলেছ লাগে : 

টা ৫ এ দেখ.। 

তিলেক্ পাতা খা ওক! লোব্া। 

€১ চিত্রে যে প্রকাণ্ড লেজওয়াল! কীড়া। বার্ছিনিনর ইহ। অনেক সময় তিল ও রাঙ্গা আলুর পাতা 
খায়। ইহাকে দেখিয়! অনেকে ভয় পায় । 

কিন্তু ভয়ের কোন কারণ নাই; অনায়াসে 

ইহাকে হাতে করা যায়। ইহার রঙ সবুজ 
এবং পীঠের ছুই ধারে সাঁদ! দাগ আছে। 
৫২ চিত্রে ইহার প্রজাপতি দ্রেখান হইয়াছে 

এবং এ চিত্রের নীচে যে পুহুলি হইতে 

প্রজাপতি বাহির হইয়াছে সেই শুন্য পুতলি- 

কোধদেখান হইয়াছে । পুন্তলির রঙ লাল। . | 
কীড়। খাইয়! বড় হইলে মার্টির নীচে যাইয়া 

পুত্তলি হয়। প্রজাপতির রঙ কাল এবং 

ডানায় সাদ! দাগ আছে। প্রজাপতি 

অনেক সময় ঘরে আলোর কাছে উড়িয়া 

আসে এবং গায়ে হাত দিলে ব| ধরিলে ৫২ চিত্র-_৫১ চিত্রের পোকার প্রজাপতি । 

ক্যা ক্যা শব্ধ করে। প্রজাপতি নিশাচর এবং রাত্রে পাতার উপর গোল গোল ডিম পাঁড়ে। এই পোকা হইতে 
এখন পর্য্যস্ত বশী ক্ষেতি হয় বলিয়া শুনা যায় নাই। ক্ষেতের মধ্যে সহজেই পোকা! নজরে পড়ে । যাহাতে বংশ 

না বাড়ে নেই জগ্ প্রথম হইতেই বাছিয়! মারা উচিত। 

তিলেল জট পৌোক্কা। 
(১০ম চিত্রপট |) 

১০ম চিত্রপটের ১ ও ৩ চিত্রে যেমন তিল গাছের ডগের পাত! জট! পাকান হইয়! রহিয়াছে ক্ষেতের সমস্ত 

তিলগাছের ডগের পাতা এক এক সময় এইরূপে জট! পাকাইয়! যায়। ২ চিত্রে যেকীড়া বড় করিয়া দেখান 

হইয়াছে এই কীড়া মুখের লালার দ্বারা পাত৷ বাধিয়৷ এইরূপে জট! পাকায়। নিজে ভিতরে থাকে এবং খায়। 
এইরূপে জটা পাকাইয়! দিলে সে গাছ আর বাঁড়ে না। জট! নাড়া দিলে অনেক সময় কীড়া ৩ চিত্রের স্তার 
ঝুলিয়া পড়ে । ৬ চিত্রে প্রজাপতি বড় করিয়া! দেখান হইয়াছে। প্রজাপতিকে দিনের বেল! ক্ষেতের মধ্যে 

উড়িয়া! বেড়াইতে এবং ৩ চিত্রের মত পাতার উপর বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। প্রজাপতি উড়িয়া উড়িয়া 
এগাছ ওগাছ করিয়া পাঁতাঁর উপর এখানে ওখানে প্রায় ১০০ শতেরও অধিক ডিম পাড়ে। ৭,৮ও ৯চিত্রে 

পাতার উপর ও পৃথক ভাবে ভিম বড় করিয়া দেখান হইয়াছে । কিন্ত শুধু চোখে ডিম দেখা যায় না। ৪1৫ দিন 
পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা ১০ চিত্রের স্থায় পাতার ছুই পর্দার ভিতর ঢুকিয়া খার। তার পর একটু বন্ধ 
হইলে ভগের পাতা লইয়া! জট! বাধে । অনেক সময় ডগে জটা না বাঁধিয়া কোন পাতা গুটাইয়! তাহার মন্ধ্ে 

থাকে । ২০1২৫ দিন খাঁইয়। বড় হইলে এই জট! কিন্বা পাতার ভিতরেই. একটা পাতল! জালের ওটা করিয়া! 

(« চি পুতি হয়। ৪ চিত্রে পততলি বড় করিয়া দেখান হইয়াছে । তার পর প্রজাপতিরপে বাহির হইয়? 
আবার ভিম পাড়ে! 



৬৪ ফসলের পোকা । 
শপ শি শপে শি শালীন শীীিটশ শ শী? শি ীসীেসিপশি কা শী প্আদ পাপ শপ ও পপ পপ পপ ০ 

.. প্রথম হইতে নজর রাখিয়া যেমন গুটান পাতা দেখা যায় কিনব! গাঁছের মাথায় জটা দেখা যায় সঙ্গে সঙ্গে 
জট! ও টান পাতা কাটিয়! পুড়াইক়! কিম্বা মাটিতে পুতিয়! নষ্ট করিতে হয় । তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাঁড়িতে 
পায় না! এবং আদত ফসলের ক্ষতি হয় না। 

চিল পোক্কা। 
তিল কাটিয়া আনিয়! ঝাড়াই করিবার অন্য যখন ঘরে ব| খামারে রাখা হয় তখন ইচাঁতে অসংখ্য পোকা হয়| 

তিলের বোঝ! নাড়া দিলে পোকার! চারিদিকে ছড়াইয়! পড়ে । চাষী মাত্রেই ইহাকে জানে এবং তিল পৌঁক। 
বলে। ইহারা গান্ধির জাতের পোকা এবং তিল হইতে রস চুষিয়! খায় । কাজে কাঁজেই অনেক তিল ভুয়া হইয়া 
বাঁয়। ইহার! কামড়াইয়। খাইতে পারে না বলিয়া চাষীর! মনে করে ইহারা কিছুই ক্ষতি করে না । ইচাদিগকে 
সহজেই ঝাড়ু, দ্বার! জড় করিয়া কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়! কিন্বা মাটিতে পু তিয়া মার! যায়। চাষীরা এইরূপে 
জড় করিয়! এক ধারে ফেলিয়! দেয়। ইহার! আবার আসিয়। তিলে লাগে । ইভারিগকে মারিয়। ফেলা উচিত। 



চ্ুস্ণন্ন স্পল্কি্ছ্েচ । 
স্পা আতা .্প্প্্ 

ভেরেও বা রেড়ী | 
লে পোলা । 

৫৩ চিত্রে মে পোক। দেখান হঈয়াছে ইারা 

রেড়ীর পাঁত। খায়। 'প্রথম হইতে নজর ন! রাখিলে 

ৃ এক এক সময় ইশা সংখা। এত বাড়িয়। যান্ন মে 

৫৩ চিত্র রেড়ীর লেদ। পোকা । বড় বড় ক্ষেতের একটা পাঁতাও থাকে না। ৫৪ 

চিত্রে ইনার প্রজাপতি দেখান হইয়াছে । প্রজাপতি রা্রতে উড়ির। উড়ির। পাতার উপর/এখানে ওখানে এক 

একটাতে ৪০০।৫০০ ভিম পাড়ে । ডিম হইতে আবার 

প্রজাপতি হওয়। পর্য্যস্ত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে 'প্রায় ২০।২৫ দিন 

লাগে । ইহারা যত রকম বন ভেরেওারও পাতা খার এবং 

আরও অন্তান্ত জঙ্গলের গাছেব পাতা খাইয়া! থাকিতে 

পারে । রেড়ীর ক্ষেতের কাছে বন জঙ্গল থাকিলে এক এক 

সময় এই জঙ্গলে ইশাদের সংখা। এত বাড়িয়া যাষ যে 

কীড়া পাল হইয়া আসিয়! রেড়ীর ক্ষেত পড়ে এবং ই এক 
দিনের মধোই ক্ষেত পাতা শূন্য কয়! দেয়। ৫3 +চএ-_রেড়ীর লেদ পোকার প্রঞ্জাপ্তি 

রেড়ীর পাতায় এক রকম শু'য়া পোকা লাগে! ইহার গীঠে একট! ডোর থাকে এবং গায়ে, বিশেষ করিয়া 

ছুই ধারে ভালুকের মত সাদ! রৌয়! থাকে | মাথার কাছ হইতে ছুই ধারে শিঙের মত ছুহ গোছা লম্বা লঙ্ব! 

রৌয়। থাকে । ইহাদের স্ত্রী প্রজাপতি হল্দে এবং পুং প্রজাপতির! সবুজ রঙের হয়। 

পীঠে ডোর! যুক্ত, সবুজ রঙের এবং গায়ে অনেক কাটা ওয়ালা আর এক রকম পোকাও রেড়ীর পাতা! খায় । 

ইহাদের প্রজাপতি কাল দাগ মিশ্রিত হল্দে রডের হয়। রেড়ীর ক্ষেতে দিনের বেলা অনেক উড়িতে দেখ! যায়। 

এই সমস্ত পোকাকে বাছিয়। মারা সহজ উপায় । আর যেখানে রেড়ীর চাষ হয় তাহার নিকটে কোন 

খানে কোন রকম ভেরেওা গাছ হইতে দেওয়া উচিত হয় না। ভেরেও্ডা গাছ আপনা আপনি যেখানে সেখানে 

জন্মে। ইহাদ্দিগকে কাটিয়া পুড়াইয়া দেওয়া উচিত । 

ক্গেড়িল পোকা । 

এক রকম লাল স্ৃতলী পোকা রেড়ীর ফলের ভিতর ঢুকিয়া বীজ খাইয়া দেয়। যখন গাঁছে ফল ধরে না 

ব! ফল থাকে না তখন ইহারা ড'1টার ভিতর কুকর করিয়া খায় । ডাটা ও ফলের ভিতরেই বড় হয়া পুত্তলি হয়। 

পরে অনেক কাল ফৌটাযুক্ত হলদে রঙের প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং পাতার ও ভাটার উপর ডিম পাড়ে। 

উাটায় ও ফলে ফুকর করিয়া কীড়া ঢুকিলে একটা ছিদ্র দেখা যায় এবং এই ছিদ্রের মুখ হইতে অনেক কাল 

দানার মত পোকার বিষ্টা বাহির হইয়! সেইখানেই জড় হয় ও লাগিয়া! থাকে । এই বিষ্ঠা দেখিয়া কোথায় কাঁড়া 

আছে সহজেই ধর! যার । 



লিপ জজ আস ০ পাপ 

৬৬ ফসলের পোকা । 

প্রথম হইতে নজর রাখিয়া ডাটার যেখানে কীড়া থাকে তার একটু নীচে হইতে কাটিয়া! কিম্বা যে ফলে 
কড়া থাকে সেই ফল বাছয়া পুড়াইতে হয়। এ রকম ফল ও ভাটা বাছিয়া লওয়! কঠিন নয়। ক্ষেতের ভিতর 
দিয়! চলিয়া যাইলেই নজরে পড়ে । 

এই সমস্ত ছাড়া পাটের শুঁয়া পোকা এবং তামাকের লেদা পৌঁকা অনেক সময় রেড়ী গাছে লাগে এবং 

পাত! খায় । ছোট বেলায় মাঠফড়িউও পাত! খাইয়া গাছ মারিয়! দিতে পারে। কিন্তু আমদের দেশে রেড়ী 

প্রায় অন্ত ফসলের সঙ্গে লাগান হয় । সেই জন্য মাঠফড়িউ হইতে তেমন ক্ষতি হয় না। কখনও পাতার নীচে 

হল্দে রঙের আইস পোকা হয়। প্রথম হইতে নজর না রাখিলে আইস পোক! সমস্ত ক্ষেত ছাইয়! ফেলে। 
আইস পোকার বিবরণ ইন্ষুতে দেখ । 

০ 



ঞন্কফালস্ণ ্পল্িল্েক ॥ 
্ চি 

তামাক । 

দমাফুডিড। 

বীজ বুনিবাঁর পর বীজের ক্ষেতে বা! হাপরে মাঠফড়িঙ অনেক সময় আঁকুর ও ছোট গাছ খাইয়! দেয় । কখনও 
কখনও প্রায় সমস্তই থাইয়! ফেলে। মাঠফড়িঙের বিস্তৃত বিবর্ণ পুর্বে দেওয়া হইয়াছে । 

কোথাও কোথাও মশীরীর কাপড়ের মত পাঁতল! কাপড় দ্বার! বীজের ক্ষেত ঢাকিয়া রাখা হয়। নিমপাতা 
ঢাক! দিয়! রাখিলেও মাঠফড়িং খাইতে পায় না। 

তার পর যখন বাঁজের ক্ষেত হইতে উঠাইয়! মাঠে গাছ লাগান হয় তখনও মেটে ফড়িও এবং সবুজ ও মেটে 
রঙের আরও ছুই এক রকম ফড়িঙ গাছের পাতা খাইয়! দেয় । ক্ষেত হইতে মাঠফড়িউ ধ্বংস করিয়! তবে গাছ 

রোয়! উচিত। গাছের উপর কেরাসিন মিশ্রিত ছাই বা চুণ ব! ধুলা ছিটাইয়া দিলে মাঠফড়িউ গন্ধে আর পাতা 
খার না। গাঁ যখন লাগান হয় তখন সেৌঁকে। বিষ, লেড,আর্সনিয়েটের জলে ডুবাইর| লাগাইলে গাছ বাঁচান 

যায়। পাতার সঙ্গে বিষ খাইয়! ফড়িঙর! মরিয়া যায় । 

গাছ বড় হইলেও অনেক ফড়িঙ পাঠার উপর বসিয়! খাইতে থাকে এবং পাতায় বড় বড় ছিদ্র করিয়। 

দেয়। ছিদ্র হইলে সে পাতা! চুরুট প্রস্তত করিবার জন্ত ব্যবহার করিতে পারা যায় না। হাত জালে ইহাদ্িগকে 
ধরিয়। মারাই সহজ উপার ৷ তাছাড়া আর কিছুই করিতে পার! যাঁর না। 

ছোল্লাপোন্কা বা হ্াটহ। 

হাপর হইতে উঠাইয়! মাঠে লাগাইবার পর ষতদ্দিন ন৷ গাছ বড় হইয়। যায় এবং ডাটা শক্ত ও মোটা 

ন! হয় ততদিন চোরাপোক! বা কাটুই গাছ কাটিয়া অনেক লোকসান করে। চোর! পৌকার বিবরণ ছোলা 
মস্থুর প্রভৃতির পোকার কথ! বলিবার সময় দেওয়া হইয়াছে । 

লাল উভই্হিড়ি। 

চোরা পোকা ছাড়া এক রকমের লাল রঙের বড় উইচিংড়িও এই রকমে গাছ কাটিয়! অনেক লোকসান 

করে। ৫৫ চিত্রে নীচে ইহাকে আঁকিয়! দেখান হইয়াছে । ইহার রং লাল। ইহার! মাটিতে গর্ত করিয়া! থাকে । 
গর্ভ করিয়া মাটির নীচে দেড় হাত ছুই হাঁত পর্য্যস্ত যায় । আর এই গর্ত হইতে ইন্ছুরের মত অনেক মাটি উঠায়। 

ইন্সুর যে মাটি উঠায় তাহার দান! বড় বড় হয়। ইহাদের দ্বারা উঠান মাটির দান! খুব ছোট ছোট, আর মাটি 
ইন্দুরের উঠান মাটির মত তত বেশী নয়। মাটি দেখিয়| ইহার গর্ত ধর! যায়। সন্ধ্যার সময় ও রাত্রিতে ইহারা 
খুব চীৎকার করে। ইহাদের চীৎকারকেই বিল্লিরব বলে। সেইজন্ত কোথাও কোথাও ইহাকে ঝিল্লি বলে। 

বেহার অঞ্চলে ইহাকে বিঙ্কুর বলে । কেহ কেহ ঝিঝি' বলে। এই বিল্লিরব প্রার চৈত্র মাস হইতে গুনা যায় 
এবং বর্ধার শেষ সময়ে খুব বেশী হয়। বর্ষার শেষেই ইহারা ডিম পাড়ে। && চিত্রের বাধারে একটা ডিম 

বড় করিম! অকস্কিত রহিয়াছে । মাটিত্র নীচে গর্তের শেষে এক একটী উইচিংড়ি ৪০৫০টী ডিম এক জায়গায় 

পাঁড়ে। সাধারণতঃ ভাদ্র মাসে ডিম ফোটে এবং *ছানারা এই বড় গর্ত হইতে বাহির হুইয়৷ নিজের! ছোট 



৬৮ কফললের পোকা । 
ভে 

ছোট গর্ত করিয়! থাঁকে। ইারাও অনেক ছোট ছোট পিপৃড়ের মত একটু একটু মাটি উঠায়। ছোট বেলার 
দেখিতে ইহায়াও বড় উইচিংড়ির মত তবে ইহাদের ভান! থাকে না । ফড়েউদের মত ধত বড় হয় ক্রমে ক্রমে 

ডানা গজায় । প্রায় অর্ধেক ডান! 

হইয়াছে এমন একটা উইচিংড়ি 
&৫ চিত্রের উপরে ডান ধারে 

অস্কিত হইয়াছে । বৎসরে ইহা- 

পের একবার বংশ হয়। 

ডান! হইলেও হইহার। উড়ে 

না, ছোট বড় সকলেই লাফাইয়। 

লাফাইয়া যাঁয়। ইহার! দিনের 

বেল! গর্ভের ভিতর থাকে এবং 

রাত্রে বাহির হইয়! গাছ কাটিয়। 

গর্ভের মধ্যে লইয়া যায় ও ৯১ 

খায়। ৫৫ চিত্র--লাল উইচিংড়ি। 

বৃষ্টি হইয়া ইহাদের গর্ভে জল ঢুকিলে হার! বাহির হয় । তখন কাক প্রভৃতি অনেক পাখী ইভাদিগকে ধরিয়। 

খায়। এই সময় ইহাদিগকে ধরিয়| মারা খুব সহজ । এক এক সময বৃষ্টিব পর উইচিংড়িতে মাঠ ছাইয়। ফেলে। 
যে জায়গ! জলে ডোবে ন]| বর্ষাকালে ইহার! সেই জায়গায় থাকে । 

উইচিংড়ির উপদ্রব বেশী হইলে যদি সম্ভব হয় ক্ষেতে জল ঢুকাইষ| দিতে হয। তাহ! হইলে সকলেই গর্ত 
ছাড়িয়। বাহিরে আসে এবং সেই সময় ধরিয়া! কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়! মারিতে হয় । 

উপরের বিবরণ হইতে ক্ষেতে উইচিংড়ি আছে কিন। সহজেই ধরা যায়। সন্দেহ হইলে মাটি খুঁড়িয়া দেখিতে 
হয়। তামাক রুইবার পুর্বে ক্ষেতের সমস্ত ঘাস আগাছ! ইতাদি উঠাহয়। পরিস্কার করিয়। দিতে হয়। রাত্রিতে 
লেড আসিনিয়েট নামক সেঁকে। বিষের জলে ডুবাইয়। কোন রকমের কাচ! পাত। ক্ষেতের এখানে ওখানে রাখিয়। 

দিতে হয়। দিন কয়েক এই রকম করিলে অন্ত কিছু খাবার ন| পাইয়া এই বিষাক্ত পাত! খাইয়! উইচিংড়িরা মরিয়া 
যাইবে । তার পর ফসল লাগাইতে হয়। 

বর্ধাকালের খাঠের শন্তাদি ছাড়। প্রায় অন্ত সকল 

ফসলেরই ইহারা ক্ষতি করে । কপি ইত্যাদি প্রায় অনেক 

সময় হইতেই দেয় না। অনেক ফুলের গাছও কাটিয়া 
দেয়। 

৫৬ চিত্রে আ্কিত এক রকমের চকৃচকে নীল রঙের 

বোলত। বা কাচ পোকা অনেক উইচিংড়ি নষ্ট করে। ইহার! 

উইচিংড়িকে ছল ফুটায়! মারে এবং নিজেদের গর্তে লইন্গা 
যায়, তার পর ইহার গায়ে একটা ভিম পাড়ে । ভিম ফুটিলে 

ছানা এই উইচিংড়ি খাইয়! বড় ছয়। 
৫৬ চিত্র-্কাট পোক। । 





১৬শ চিত্রপঢ | 

তামাকের ভাটার আসব পোক। 
| | 

৬ লশ্রল লে হ গীতা তা রকরা 



তামাক । ৃ | ভিউ 

আরও এক রকম কাল ও লীঠে দুইটা হুল্দে ফৌটা ওয়ালা উইচিংড়ি আছে। . ইহারাও মাটিতে গর্ত করিব 
থাঁকে-এবং গাছের শিকড় কাটিয়া গাছ.নষ্ট করে। ৫৭ চিত্রে ইহাকে আঁকিয়! দেখান হইয়াছে । - আমাদের দেশে 

যাহাকে ঘুরঘুরে বলে ইহারাও মাটির নীচে গর্ত করিয়া থাকে । 

ইহার! অন্ত পোকা ধরিয়! খায় (৫৮ চিত্র দেখ )।। ৫৯ চিত্রে 
যে ভীষণাকৃতি পোকা আঁকিয়া দেখান হইয়াছে ইহার! প্রায় 

নদী প্রভৃতির ধারে বালুকাময় জায়গায় গর্ত করি! থাকে। 
বেহার অঞ্চলে ইহাকে “ভিরুয়।”, বাঁকুড়া জেলায় মালকীকড়া 
এবং কোথাও কোথাও বিঁর্ধি বলে। ইহারাও অন্ত পোকা 

ধরিয়। খায় । 

৫৭ চিত্র-উইচিংড়ি। 4৮ চিত্র_ঘুরুঘুরে। 

এই রকম “পাকা যাহারা! মাটিতে গর্ভ করিয়! থাকে তাহার! প্রায়ই গর্ভ কাটিয়া! যাইতে যাইতে অনেক 

শিকড় কাটিয়া দেয়। 

বেশী হইলে অনেক ক্ষতি 

করে। বর্ষাকালে ইহারা 

মাটির অল্প নীচেই থাকে 

গ্রবং এই সময় বেশী 

অনিষ্ট কর! সম্ভব । ইহা- 

দিগকে খুড়িয়া মারা 

কিন্তা ক্ষেতে জল ঢুকাইয়া 
দিলে যখন বাহির হয়, 

তখন ধরিয়া মারা ছাড়া ৫৯ চিত্র--ভিরুয়। ব| মালকীকড়া। | 

প্রায় আর কিছুই করিতে পারা যায় ন1। প্রথম বৃষ্টির পর সকলেই গর্ভ ছাড়িয়া বাহির হয় এবং উপ্চু জায়গায় যাইতে 
চেষ্টা করে; এই সময় ধর! সহজ । 

রি 
, পুতি | 
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ডশপটীল আন পোকা 

( ১১শ চিত্রপট |) 

তামাক গাছের ডট! প্রীয়ই ফুলিয়া উঠে। ১১শ চিন্রপটের ১ ও ৬ চিত্রে এই রকম ফোলা ডাটা দেখান, 
হইয়াছে । & ও ৫ চিত্রে যে ছুরুই বা ছোট প্রজাপতি রহিয়াছে ইহার কীড়! ভাটার ভিতর থাকিয়! খায় বলিষথ$ 
এই রকম ফুলিতে দেখা যায। রুই পাতা ও ভাটার উপর বালির কণার মত ছোট ছোট ডিম পাড়ে) এক একটানে 



৭০ ফসলের পোকা । 

প্রায় ৬০1৭০ ভিম পাড়ে । ডিম হইতে ফুটিয় কীড়া যেখানে থাকে সেইথানেই পাতা বা ডাটার ভিতর ঢুকিয় 

খার। পাতার উপর ফুটিলেও সি্দ কাটিয়৷ সকলেই ডাটায় আসে। একটা কীড়! পাত৷ হইতে কি রকমে 
ভাটায় 'আসিয়াছে এই চিত্রপটের ৬ চিত্রে দেখান হইয়াছে । কাীড়৷ ডাটায় ফুকর করিয়া খায় ও বড় হয়। 

২ চিত্রে কীড়া বড় করিয়৷ আঁকিয়। দেখান হইয়াছে । তার পর প্রজাপতি সহজে বাহির হইতে পারে ডাটাতে 
এই রকম একটা ছিদ্র করিয়া কীড়া ভাটার ভিতরেই পুত্ুলি হয়। ৩ চিত্রে পুত্তলি দেখান হ্ইয়াছে। ডিম 

পাড়িবার সময় হইতে পুনরায় প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতে শীতকালে প্রায় ৩ মাসেরও বেশী সময় লাগে । 

কীঁড়া যেখানেই থাকিয়া খায় সেই স্থানটাই ফুলিয়! যায়। যখন ডাটা হয় না তখন পাতার বোটাতে 
থাকিয়া খায় এবং এই বৌটাটীও ফুলিয়া উঠে। গাছের ডাটার গোড়ার দিকে যদি খায় তবে উপর দিকে গাছ 

বাড়িয়া যাইতে পারে কিন্ত অনেক সময়ে গাছের ডগায় কীড়া লাগে । ডগটা ফুলিয়া উঠে এবং গাছ আর বাড়ে 
না। একট! কি ছুইট! কীড়া একটা গাছে লাগিলে গাছের তেমন ক্ষতি হয় না, কারণ গাছ মরিয়! যায় ন।। কিন্ত 

কমজোর হয় এবং বেটে হইয়া থাকে । 

প্রথম হইতে নজর রাখিয়। যখনই পাতার বৌট| বা শির ফোলে কিম্বা গাছের কচি ডগটা ফোলে তখনই এই 
সমস্ত পাতা ও ফোলা ডগটা একটু নীচে হইতে কাটিয়! পুড়াইতে হয় । তাহা হইলে ইহাদের বংশ বাড়িতে পায় না 
এবং আদত ফসল বাচিয়া যায়। এইরূপে ডগ কার্টিয়৷ দিলে গাছের ভালই হয় । কাঁরণ না কাটিলে কীড়া খাইতে 
থাকিলেত গাছ বাড়িবেই ন। ৷ তাছাড়া কীড়ার বংশ বাড়ে । ডগ কাটিয়া দিলে নীচে হইতে সুতন ডাল গজায় । 

এই সমস্ত ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়! যদি কেবল একটাকে বাড়িতে দেওয়। যায় তাহা হইলে ইহাই গাছের মত বড় হয়। 
আদত ফসলের সময় ছাড়া যদি এখানে ওখানে আপনা আপনিই তামাক গাছ জন্মে তবে তাহা কটিয়া 

পুড়াইয়! দেওয়া উচিত। ইহা! খাইয়া পোকার বংশ বাড়ে এবং আদত ফসলের ক্ষতি হয়। গাছ কাটিয়! লইবার 

পর গাছের গোড়া ক্ষেতেই রাখিয়া দেওয়া হয়। দেখ! যায় ইহাতে অসংখ্য পোকা হয়। সেই জন্ত ফসলের 

পর গোঁড়। উঠাইয়! দেওয়৷ উচিত। 
আব পোকা! লাগিলে গুজরাট অঞ্চলে চাষীরা ধারাল ছুরি দরিয়া আবটার এক দিক লম্বালঘি ফাড়িয়া দের। 

ইহাতে প্রায়ই কীড়া কাটা যায় এবং গাছ আবার তেজ করিয়া উঠে। আবটা ফাড়িয়! দিলেও গাছের ক্ষতি হয় 
না। কিন্তু কীড়া না মরিলে কোন ফল হয় না। 

লে? পোক্া। 

তামাকের লেদা পোকা কান রঙের এক রকম মোটা স্থৃতলী পোকাঁ। ৬০ চিত্রে লেদা পোকা দেখান 
হইয়াছে । ৬১ জিত্রে ইহার প্রজাপতি ডানা ছড়াইয়া রহিয়াছে । প্রজাপতির রঙ কাল এবং ভানার উপর 
সরু সরু সাদা ও কটা রঙের অনেক দাগ আছে । ৬ষ্ঠ চিত্রপটের ৩ চিত্রে পাতার উপর কাতরী পোকার যেমন 

ভিমের গাদি দেখান হইয়াছে ইহারাও সেইরূপে পাতীর উপর গাদ। করিয়া ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলিকে কটা 
রঙের লোমে ঢাকিয়! রাখে । একটী প্রজাপতি ৫০০ পর্য্যন্ত ভিম ূ 

পাড়ে । ৬ চিত্রপটের ৭ চিত্রে ছোট গু'য়া পোকার যেমন 

পানি ্ নি. র্ 
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৬০ চিত্র-তামাকের লেদ। পোক।। ৬১ চিত্র--তাদাকের লেদ। পোকার প্রজাপতি । 



তামাক । ৭১ 
শপ সপ সপ সস ৯ শি শশিীীশ শা শশা শা শীশী শী শীশীশীিী শিস পীী শশীি 

এক পাতার উপরেই দলে দলে থাকিয়া পাতার পর্দা খাইয়া -সাঁদ! করিয়া দেয়, ডিম হইতে ফুটিয়া এই লেদা পোকার 
ছোট ছোট কাল কীড়ারাও সেইরূপে খায়। তার পর একটু বড় হইলেই: ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়ে। বড় হইয়া 

কেবল পর্দা না খাইয়! পাত! কাটিয়। খায় । তার পর মাটির ভিতর যাইয়া পূত্তলি হয়। ইহাদের পুত্তলি ৮ম চিত্রপটের 
২ চিত্রে চোরা পোকার পুত্তলির মত । শীতকালে এই লেদ! পোকার ডিম ৮ দিন পরে ফোটে। কাড়ারা 

প্রায় দেড় মাস খাইয়! পুতুলি হয় এবং পুতলি প্রায় ১ মাস থাঁকে | গ্রীত্মকালে ডিম ৩1৪ দিনেই ফোটে ১ কীড়া 
১৯২০ দিন খাইয়। পুততলি হয় এবং পুত্তলি ৭৮ দিন থাকে । 

তামাকের লেদ! পৌক। বাগানে আলু কপি প্রভৃতি তরিতরকাঁরির, বেড়ি, মুগ শীম প্রভৃতির এবং অনেক 

আগাছার পাঁত৷ খায় । প্রায় বারমাসই ইহাদিগকে দেখা যায়। 

তামাকের 'পাতাঁয় নজর রাখিয়! ডিম জড় করিতে হয়। ছোট কীড়ারা যখন খায় তখন পাতা সহিত 

তাহাদিগকে কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়! মারিতে হয়। বড় হইয়! যখন ছড়াইয়া পড়ে তখন বাছিয়। মারা 

ছাড়া আর উপায় থাকে না। পাতার উপর ডিমের স্তপ খুব সহজেই নজরে পড়ে। ছোট ছেলেতে অনায়াসেই 
পাঁত৷ ছিড়িয়! ছিড়িয়! জড় করিতে পারে এবং পুড়াইয়! বা মাটিতে পুঁতিয! নষ্ট করিতে পারে । 

তামাকের উপর কখনও কখনও পাটে যে শুয়াপোকার কথা বল! হইয়াছে তাহার! আসিয়া পড়ে। 

আরও এক রকম সবুজ রঙের কীড়াও কখনও কখনও দেখ! য/য়। ইহারাও পাতা খায়। ইহাদিগকে বাছিয়া 

মাঁরিতে হয় । 

শন্কশম্ন ভতান্লীক। 

শুকান তামাকে এক রকম স্ুরুই লাগে । স্থরূুই লাগ! তামাকে এক রকম সাদ! সাদ| ডিমের মত ছোট 

ছোট জিনিস দেখা যায় এইগুলি সুরুই পোকার গুটী ; উহারই মধ্যে, পুন্তলি তয় । 

শুকান তামাকে ১৮শ চিত্রপটের ৪ চিত্রের পোকাও খুব হয়। ইহারাও অনেক লোকসান করে। 

এই ছুইএরই জন্য কার্বন বাউসালফাইড, গাস দিয় তামাক শুদ্ধ করিয়া লইত হয়। শুদ্ধ করিয়া এমন 

কোন ঢাঁক! জায়গায় রাখিতে হয় যেন এই পোকার! তামাকে আর পৌহুছিতে না পারে। প্রথম হইতেই যদি 

এইরূপে বন্ধ. করিয়! রাখ! হয় তাহা হইলে পোকা লাগিতে পায় না। 
জগ 



ক্রাদস্ণ সনম | 

বেগুণ । 

(১২শ চিত্রপট ।) 

স্লেজ পোন্চা। 

বেগুণ গাছে প্রায়ই পোঁকার উৎপাত দেখা যায়। কখনও বা ডগা শুকাঈয়! যায়, বেগুণ কাণা 

হয়, পাত কৌকড়াইয়। শুকাইতে থাকে, কখনও বা সমস্ত গাছ শুকাইয়া যায়। ১২শ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে 

' বেগুণের উপর লাল কীড়া দেখান হইয়াছে ইহাই ডগ! শুকাইয়! দেয় এবং বেগুণ কাণ! করিয়! দেয়। বেগুণের 

মধ্যে সকলেই এমন কীড়। দেখিতে পায় । এই চিত্রপটের ৭ চিত্রে যে প্রজাপতি রহিয়াছে ইহাই ইহার প্রজাপতি । 

স্ত্রী গ্রজাপতি বেগুণের গাছে, পাতা ও বেগুণের উপর যেখানে সেখানে অতি ছোট ছোট ডিম পড়িয়া যায়। 

৩৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা যদি বেগ্ডণ পায় তবে তাহার মধ্যে ফুকর করিয়া প্রবেশ করে। যদি 

বেগুণ ন! পায় তবে ভগগুলিতে গ্ররূপে প্রবেশ করিয়া খায় ও ডগগুলি গুকাইয়া ঝুলিয়! পড়ে ( এই চিত্র পটে 

গাছের চিত্র দেখ) এইজন্য ছোট বেগুডণ গাছের প্রায়ই ডগ গুকায়। ফল ধরিতে আরম্ভ করিলে আ'র প্রায় 

ডগ গুকায় না। ১০1১২ দিন খাইয়া যখন কীড়ারা বড় হয় তখন বেগুণ কিম্বা ডগের ফুকর হইতে বাহির হইয়! 

অনেকেই গাছ বাহিয়া মাটিতে নামিয়া আসে । মাটিতে শুকান পাতা ও জর্জালের মধো গুটী বীধিয়া গুটার 
মধ্যে পুত্তলি হয়। কেহ কেহ গাছের ভাটার উপর গুটা প্রস্তুত করিয়া পুত্তলি হয় ৷ এই চিত্রপটের ৫ চিত্রে ভাটার 

উপর একটী গুটা দেখান হইয়াছে এবং ৬ চিত্রে পুত্তলি দেখান ভইয়াছে । ৫1৬ দিন পুত্রলি অবস্থায় থাকিয়া 

প্রজাপতি হইয়া! বাহির হয় এবং আবার ডিম দিতে আরম্ভ করে । এক একটা স্ত্রী প্রজাপতি ২০০ কিম্বা আরও 
অধিক ডিম পাড়ে। 

যখনই ভগ! গুকায় আমাদের চাষীর! ভগগুলি ভাঙ্গিয়! ক্ষেতের ভিতরে বা ধারে ফেলিয়া রাখে; কাণা 

বেগুণ হয় গাছেই রাখিয়া দেয় না হয় ছিড়িয়া ক্ষেতের ধারে ফেলিয়া রাখে। ইহাতে পোকাগুলি ন! মরিয়া 

অবার প্রজাপতি হইতে পায় এবং অনেক গাছ নষ্ট করিতে পারে। গশুকান ডগগুলি একটু নীচে হইতে কাটিয়৷ 

এবং কাণ৷ বেগুণ ছ্ড়িয়৷ ক্ষেতে না রাখিয়া! পুড়াইয়া ফেল! উচিত। প্রথম হইতেই এরূপ বন্দোবস্ত করিলে 

তত অনিষ্ট হইতে পারে না । £€দ্দিন অন্তর অন্তর ক্ষেতের মাটির উপরের এবং গাছের সমস্ত গুকান পাতা জড় 

করিয়। পুড়াইয়। দেওয়া উচিত। এই সঙ্গে গুকান ডগাগুলি ও জঞ্জাল পুড়ান উচিত। 

ছাতপোকা। 

ধখন গাছে খুব ফল ধরিতে থাকে সেই সময় হঠাৎ দেখা যার গোটা গাছই গুকাইতে আরস্ত করিয়াছে। 
ইহার কারণ কিছু বুঝা! যায় না বা বাহিরে কিছু দেখা যায় না। সকলেই বলিয়! থাকে যে কোনরকম রোগ 

হইয়াছে এবং জারগায় জারগায় বাঁছুরে ধরিয়াছে বলে। কিস্ত সেই গাছ গোড়া হইতে উঠাইয়! যদি ভাটার 
গোড়। ফাঁড়িয়! দেখা যাঁয় তাহাহইলে উহাতে ছুটা একটা ছোট কীড়! আছে দেখা যায়। ১২শ চিত্রপটের 
১ চিত্রে এই কড়া দেখান হইয়াছে। এই কীড়াই গাছের মাজ খার বলিরা গোটা গাছ একেবারে 
সবকাইয় যার। | 
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কখন কখনও দেখা যায় মাজগোঁকা খাইলেও গাছ একেবারে শুকাইয্া যায় না. তবে গাছের তেজ 

কমিয়! যায় এবং তেমন ফল ধরে না। মাজপোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকে নজর করিয়! দেখিলে 

ডাটাতে ছিদ্র দেখ! যায় এবং এঁছিত্র হইতে অনেক ছোট ছোট গোল গোল গুকান দান! বাহির হটয়াছে 
দেখ! যায়। এইগুলি মাজপোকার বিষ্তী। ইহা দেখিয়া মাজপোকা আছে বলিয়! জানা ঘায়। এই কীড়ার 
প্রজাপতি এই চিত্রপটের ৩ চিত্রে দেওয়! হইয়াছে । ডিম হইতে জন্মিয়। কীড়ার! গাছের গোড়ায় ফুকর করিয়! 

ভিতরে যাঁইয়। মাজ খাইতে থাকে ; বড় হইলে এ ফুকরের ভিতরেই গুটা করিয়া পুত্তলি হয় এবং আবার প্রজাপতি 
হইয়া বাহির হয়। এই চিত্রপটের ২ চিত্রে পুত্তলি দেখান হইয়াছে । 

এইরূপ গুকান গাছ দেখিলেই প্রায় জমি হইতে উপড়াইয়। ক্ষেতের ধারে ফেলিয়! রাখ৷ হয়; কিন্তু 

এইরূপ উপড়ান গু গাছের মাজ খাইয়াও কীড়ার! বাঁচিয়৷ থাকে । তাহারা আবার প্রজাপতি হইয়। অন্ত 
গাছে ডিম পাড়ে এবং গাছের অনিষ্ট করে , এইজন্ত শুকান গাছগুলি গোড়। হইতে তুলিয়। সঙ্গে সঙ্গে পুড়াইয়! 
ফেলা উচিত, তাহ! না! করিলে অপর অপর গাছ নষ্ট হইবার ভয় থাকে । 

পাতাল পোকা। 

সময়ে সময়ে বেগুণ গাছের পাতা মুড়িয়। শুকাউতে দেখা যায়। ছুই একটা পাতা এই রকম হইলে বিশেষ 

অনিষ্ট হয় ন|) কিন্তু বেণী হইলে গাছের জোর কমির। যায়। শুকান পাতাগুলির ভাজ খুলিয়! দেখিলে লাল 

রঙের শুঁ'য়াপোকা। দেখ! যায় । এই শুঁয়! পোকার প্রজাপতি পাতার উপর ডিম পাড়ে; ডিম ফুটির! শুঁয়াপোক। 

হইলেই উহ! পাতা মুড়িয়! বাসা.করে ও উহার ভিতরে থাকিয়। পাতার পর্দ! খাইতে থাকে । একটী শেষ হইলে 
আবার অন্ত পাতায় যায়। শু'য়! পোক। এরূপ বাপার গুঈী তৈয়ানী করির। পুন্নলি হয় এবং পরে প্রজাপতি 

হইয়া বাহির হইয়া আবার ডিম পাড়ে । 

পাতাগুলি মোড়া দেখিলেই উহা ছিড়িয়! পুড়ান উচিত, তাহ! হইলে আর অনিষ্ট হইতে পায় না! বেগুনের 
ভাটার মাজপৌক1, ফলের ও ডগের পোকা এবং পাতার পোক! সকলেই শীতকালে গুটী বাঁধিয়! গুটার মধ্যে নিদ্র। 

যায় এবং ফাল্তন, চৈত্র মাসে আবার প্রজাপতি হইয়! বাহির হয়। অতএব শীত থাকিতে থাকিতে ক্ষেতের ও গাছের 

সমস্ত শুকান পাতা, কাণ। ৰেগুণ এবং সমস্ত শুকান গাছ জড় করিয়া পুড়াইয়। দেওয়া! উচিত। 

, অঁগভীতেল পোকা1। 

কখনও কখনও দেখ! যায় বেগুণের পাতা ঝাঝর| হইয়া যাইতেছে । এরূপ পাতা উল্টাইয়। 

দেখিলে পাতার নীচে ১২শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে গায়ে কাঁট। কাট। হল্দে রঙের বে পোক। দেখান হইয়াছে, 

ইহা এবং এ পাতারই উপর ১১ চিত্রে গীঠে কাল কাল ফৌট। বিশিষ্ট বড় একটা মটরের দীইলের মত যে পোকা 

রহিয়াছে এই ছুই রকমের পোকা দেখ! যাইবে । ইহারাই এইরূপে পাতা কুরিয। কুরিয়। খাইয়। বাঝরার মত করিয়| 
দেয়। এই ছুইটা একই পৌঁক।, প্রথমটা কীড়। ও দ্বিতীয়টা পতঙ্গ । এই সময় ক্ষেতের ভিত দিয়! একটু নজর 

রাখিয়া চলিলে পাঁতার উপর এক এক গাদ| হল্দে রঙের ডিম দেখ| যাঁয়। ডিম এ পাতার উপর ৮ চিত্রে দেখান 

হইয়াছে। উহাই কাঁটালে পোকার ডিম । এক একটা গাদায় প্রায় ৩০ হইতে ৫ টী পর্য্যন্ত ডিম থাকে । ভাল 
করিয়! দেখিলে ভিমগ্ুলি একটু লম্ব! ধরণের বুঝ! বায়। ৫৬ দিনের ভিতর ডিম কুটিয়। ছোট ছোট সবুজ রঙের 
পীঠে কাটাওয়াল! কীড়া বাহির হয়। কীড়ার৷ একটু বড় হইলেই রঙ হুল্দে হইয়! যায়। ( এই চিত্রপটে ৯ চিত্র) 

কীড়াগুলি প্রথম হইতেই পাঁতা কুরিয়। খায়। কেবগ শিরগুলি ছাড়িয়া দেয়, এই জন্ত যে পাতা খায় সেই পাতা" 

গুলির একেবারে শির্দীড়। ও শিরগুলি ছাড়! আর কিছু:থাকে না! । ইহীতে গীছের জোর কমিক্স! যায়। ইছাদের' 



৭৪ ফসলের পোকা । 

গাঁয়ে কাট! থাকার দরুণ কাটালের গায়ের কাটার মতন দেখায় .এই জন্ত ইহার্দগকে কাটালে পোক! বলিয়া! থাকে 
এবং পতঙ্গ অবস্থায় বাঘের স্তাঁয় ছাপ্্ক! ছাপ্্কা দাগ থাকে বলিয়! নদীয়া জেলায় বাগাপোকা! বলিয়া থাকে । 

যখন পাতার উপর কীড়া চলিয়! বেড়ায় তখন ইহার ৬টা পা স্পষ্ট দেখা যায়। ১৭1১৮ দিন পরে ইহার! ভাটার 

উপর আসিয়া! পুস্তলি হয়। এ চিত্রপটে ১০ চিত্রে পুত্তলি রহিয়াছে । এক সন্তীছের মধ্যেই গোল গোল অর্দেকখান! 

মটরের।মতন কাল কাল ফৌট! বিশিষ্ট গাড় হলদে রঙের পতঙ্গ বাহির হয়। পতঙ্গেরা আবার ডিম দিতে আরম্ত 
করে। প্রত্যেক স্ত্রীপতঙ্গ প্রায় ১৫০টা ডিম পাড়িয়! থাকে । ইহারা ষে কেবল বেগুণ আক্রমণ করে তাহ, নহে। 

আলু; লাউ, কুমড়া, করোলা, বিঙ্গে প্রভৃতিরও এইরূপে অনিষ্ট করে। 
প্রথমেই যখন ভিম দেখ! যায় তখনই পাঁত। সমেত ডিম ছ্ঁড়িয়। পুড়াইয়৷ কিন্বাঁ কোনরূপে নষ্ট কর! 

উচিত। বাঁঝর! পাঁত। দেখিলেই পাত সমেত কীড়৷ ও পতঙ্গকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারা 
উচিত। পতঙ্গের! উড়িয়া পালায় অতএব তাঁড়াতাড়ি পাত। ছি'ড়িয়াই জলে ফেল! উচিত। 
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আলু। 

বগউীীলে পোৌক্কা | 

বেগুন গাছে যে কাটালে পোকা লাগে তাহারা আলুরও পাতা কখনও কখনও খায়। ইহার কথ। পুর্বে 
বেগুনের সময় বলা হইয়াছে । 

কাট্রহ- বা! জোল্ল! পোক্]। 
যেমন ছোলা ও অন্ত ফসলে চোর! পোক! ব| কাটুই লাগে আলু গাছেও সময়ে সময়ে লাগে । হঠাৎ 

গাছ শুকাইতেছে দেখিলেই বুঝ! দায় । এঁ গাছের তল! খুঁড়িয়। পোকা মারিয়া ফেলিতে হয়। কাটুইয়ের 
বিস্তৃত বিবরণ ছোঁল৷ প্রভৃতির পোকার কথ! বলিবার সময় দেওয়া 

হইয়াছে । 

কাটালে পোকা ও চোর! পোকা ছাড়! আর কতকগুলি 
শঁয়া পোকাকে আলুর পাতা থাইতে দেখ! যায়; ইহাতে বিশেষ 
অনিষ্ট কখনও শুনা যাঁয় না। তবে যখনই পোকা দেখিতে 

পাওয়া যায় তখনই নষ্ট করিতে হয় । 

৬২ চিত্রে যে পোকা দেখান হইয়াছে এই রকম সবুজ রঙের 

পোকা অনেক সময় আলুর গাছে দেখা যায়। ইহার! গান্ধি 
বা ছারের জাতের এবং গাছের রস চুষিয়া খায়। বেশী হইলে 
গাছ কমজোর হয়। ইহাদ্দিগকে হাত জালে ধরিয়া কেরাসিন 

মিশ্রিত জলে ফেলিয়! ব। মাটিতে পুতিয়া মারিতে হয় । 

ব্বীজ আল জর পোৌন্গ। 

, ( ১৩শ চিত্রপট |) 

আজ কাল আলুর আর একটা ভয়ের কারণ হইয়াছে । আলু ঘরে বা গুদামে রাখিলে উহ্ধার ভিতরে 

ছোট সাদা সাদা স্থতলী পোকা ঢুকিয়া নষ্ট করিয়! দেয়; বাহির হইতে কেবল আনুর কোন কোন চোখের কাছে 

পোকার নাঁদী, কাল বালির মত অল্প অল্প জড় হইয়াছে দেখা যাঁয়। বাঙ্গালা কি সমস্ত ভারতবর্ষেই এই পোকা 

আগে ছিল না। বীজ-আলুর সহিত বিলাত হইতে এখানে আসিয়৷ পড়িয়াছে ; পাঁটনা অঞ্চলে ইহার মধ্যেই 

বিস্তর ক্ষতি করিতেছে । 

যখন আলু ক্ষেতে থাকে তখনও গাছের পাতার ছু পর্দার ভিতর কিন্বা। ভাটার ভিতর উহার কীড়! থাকিয়া 

খায়। সেইরূপ গাছের মাথাগুলি এবং থাঁওয়! পাত! শুকাইয়া যায়। ১৩শ চিত্রপটে এইরূপ থাওয়! গাছ 

দেখান হইয়াছে । আলু ক্ষেত হইতে তুলিয়া ঘরে আনিলে এই পোকার গ্রজাপতি আলুর চোঁখের কাছে ডিম 

পাঁড়িয়! থাকে । এই চিত্রপটে ২ চিত্রে অনুর চোখের উপর কয়েকটা ভিম বড় করির! দেখান হইয়াছে । ডিম 

ফুটিলে কীড়া একেবারে আলুর ভিতর চুকিয় যায় ৰং শী কুরিয়া কুরিয়া খাইতে থাকে । পোকার নাদী 
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শালা শশা পিপম্জ চা শন শট জরা আন আস পাশেিপাপিশ কিন স্পিনে নী শশা লা 

কতক ভিতরে থা এবং কতক চোধের পাশে বাহিরে আসিয়া! জড় হয়। বরিও কীড়! ভিতরে খাইতে থাকে 
আলুগুলি পচিয় যায় নাঁ। এই চিত্রপটে ৭, ৮ও ৯ চিত্রে এইরূপ খাওয়া আনু দেখান হইয়াছে । ১, ও 
১০ চিত্রে কীড়া বড় করিয়া অদ্ধিত হইয়াছে । শ্রইরূপে বড় হইলে আলুর ভিতরেই পুত্তলি হয় ? চিত্রপটের ৩ চিত্রে 
পুতলি বড় করিয়া দেখাঁন হইয়াছে । তাঁর পর প্রজাপতি বা স্থুরুই হইর! বাহির হয়। ৪, ৫ও ৬চিত্রে 

প্রজাপতি বড় করিয়। দেখান হইয়াছে । বদি রাত্রিতে পৌকা লাগ! আলুর ঘরে আলে! লইয়। যাওয়া যায় তাহা 

হইলে অনেক সময়েই দেখা যায়, ছোট ছোট স্থুরুই উড়িয়া আলোর কাছে আসে; সেই প্রজাপতি বাঁজ 
আলুর শক্র ৷ 

উপ্পান্স--বীজ আলুর পোকা এখনও বাঙ্গালার সব জায়গায় ছড়ায় নাই। ধাহারা অপর স্থান হইতে 
বীজ আমদানি করেন তাহাদের সাবধান হওয়। উচিত। বীজের সহিত পোকা! আসে । যে আলুর গাদা ব! 
ঘরে এই পৌকা দেখ! দিবে, নেই আলু যেমন করিয়া হউক শ্রীপ্র খরচ করিয়া ফেল! উচিত; খরচ বাদে যাহ! 
থাকে এবং পচা আলু ও ছাল ইত্যাদি পুড়াইয়৷ দিতে হয় ; যদি তাঁহা না সম্ভব হয়, সমস্ত পুড়ান উচিত। 

আলুর গাছে যদি এই রকমের পোকা! লাগে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে গাছ উঠাইয়৷ জালাইয়! দেওয়া উচিত। 

আমাদের দেশে ঘরে বা গুদামে আলু রাঁথিবার নান! রকম প্রথ। আছে। আলুকে যদি কোনরূপে ঢাকিয়। 

রাখিতে পারা বায় যাহাতে সুরুইরা আলুর উপর বসিয়া ডিম পাড়িতে ন! পারে তাহা হইলে বীজপোকা .আলুর 
কিছুই করিতে পারে না। কোথাও আলু বিছাইয়া মশারির মত পাতলা কাপড়ে আনুকে ঢাঁকিয়া রাখা হয়। 
দিনের বেলায় সুক্লুইর! উড়ে না। মাঝে মাঝে দিনের বেলায় ঢাকা খুলিয়া দেখিতে হয় । সন্ধ্যা হইতে সমস্ত 

রাত্রি যেন কিছুতেই আলু না খোলা থাকে ৷ ঠাও1 জায়গায় বালি ঢাকা! দিয়া রাখলে আলু পচে কম এবং 

গোকাও লাগিতে পায় না। এক ভাগ ক্র অয়েল তিন ভাগ জলে গুলিয়৷ আলুকে এই জলে ধুইয়া শুকাইয়া 

ৰালির ভিতর রাঁখিলে আরও ভাল থাকে । 
জলি 

জাতিন্ল।। 

বর্ষাকালে আলুতে এবং আলুর আঁকুরে সাদ! তুলার মত ছাতর! পৌকা হয়। ইহার কথ! আগে বলা 

হইয়াছে। যে গাদায় ছাতরা দেখা যায় সেই গাদার সমস্ত আলুকে চুণের জলে বা তুঁতের জলে ধুইয়া 
আবার গুকাইয়া রাখিতে হয়। আলু ভিজ! রাখিলে বেশী পচে । ব্রড. অয়েল ইমলসনের ও ফিনাইলের জলে 
ধুইলেও হয়। ব্যবস্থা না! করিলে সমস্ত আলুতেই ছাতরা ধরে। 
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শসা কুমড়। ইত্যাদি 
১৪শ চিত্রপটের ৯ চিত্রে লাল ও নীল রঙের যে ছুই পৌকা পাতার উপর দেখান হইয়াছে, ইহারা চারা 

গাছের পাত৷ খাইয়া কখনও কখনও গাছ মারিয়া ফেলে। গৃতস্থের! প্রায়ই ২1৫ট| শসা, কুমড়ার গাছ লাগায় । 

এখানে ওখানে ২1৫ট| গাছ থাকিলে তাহারই বিশেষ ক্ষতি করে। যেখানে অনেক গাছ লাগান হয় 

সেখানে তত ক্ষতি হয় না। গাঁছ একবার বড় হইয়! বেশী পাত! হইলে ইহার! যদিও পাতায় ছিত্র করিয়] খাইতে 

থাকে, আর কিছুই ক্ষতি করিতে পারে না। যাহারা ২1৫ট| গাছ লাগায় তাহারা যদি গাছের কাছে একটা কাঠী 

পুতিয়া তাহার উপর দিয়! ছোট জাল কিন্ব। মশারির মত পাল! কাপড় ঢাক! দিতে পারে তাহা হইলে পাতা 

থাইতেপাঁরে না । আমাদের দেশে গাছে ছাই দেয়। এই ছাইয়ের সঙ্গে যদি একটু কেরাসিন মিশাইয়া দেওয়। 

যায় তাহ! হইলে ভাল হয়। ছাইয়ের বদলে গুঁড়া চুণও দেওয়া চলে। ৫ সের আন্দাজ ছাই কিন্বা চুণের সঙ্গে 
এক পোয়! কেরাসিন মিশাইতে হয়। সমস্ত পাঁতার উপর বেশ করিয়া এই ছাই ব! চুণ ছিটাইয়। দ্বিতে হয় । 
অধিক গাছ হইলে লেড. আগ্সিনিয়েট নামক সেঁকো বিষের জল পাতায় ছিটাইয়া পোকা মারিতে হয় । 

বেগুনের পাতায় যে কাটালে পোকা লাগে ঝিঙ্গে, করোলা, শস! প্রভৃতির পাভায় এট কাটালে পোক। 
এক এক সময় খুব বেশী হয়। বেগুনে কাটালে পোকার বিবরণ দেখ । 

কখনও কখনও পাতার নীচে জাব পোক। লাগিয়া! থাকে । যব গমে জাব পোকার বিবরণ দেখ। 

এক রকম সাদ। রৌরাধুক্ত শু'য়৷ পোক। প্রায়ই পাতা খায়। ইহারা পাটের শু'য়। পোকার জাতের। 
শুয়৷ পৌকার বিবরণ পাটে দেখ । 

ফুল ধরিতে আস্ত করিলে এক রকম কাচ পোকা ৰা বড় ঘোড়। পোক! ( ১৭শ চিত্রপটের ৯ চিত্র) 

আসিয়া ফুল খাইয়! দেয়। ইহারা কখনও কখনও অনেক আসে । স্থবিধ! মত ধোয়! দিতে পারিলে গলায় । 
তাহ! না হইলে হাত জালে ধরিয়! মারিতে হয় । 

শ্রলেল ন্নাছ্িি পোক্ক।। 

(১৪শ চিত্রপট |) 

উপরে যে পৌকাদের কথ! বলা হইল তাহাদের দ্বারা যত ক্ষতি হউক না হউক শস| লাউ ফুটী তরমুজ 
খরমুজ গ্রভৃতি সকল ফলেই যে “মুড়ীর” মত সাদ! সাদ! পোকা লাগে তাহারাই বিশেষ ক্ষতি করে। চাষী 
মাত্রেই এই পোকা জানে । চাষীরা পোকা ধরা ফল ছিড়িয়! মাঠের ধারে ফেলিয়! রাথে। ১৪শ চিত্রপটের 
২ চিত্রে এই পোক! বড় করিয়। আঁকিয়! দেখান হইয়াছে । পোকা ধর! ফল কাঁটিলে এই রকম অনেক পোক। 

নড় বড় করিয়া বেড়াইতেছে দেখ! যায়। এই পৌঁকারা এই চিত্রপটের ৬ চিত্রে যে মাছিকে বড় করিয়। 
আকিয়া দেখান হইয়াছে এই মাছির কীড়া ব| কৃমি । ঘরে যে মাছি দেখ! যায় ইহার চেহার! তাহাদের মত নয়। 

একবার দেখিলেই ফলের মাছি সহজেই চেন! বায়। কাটা ফুটিয়াই হউক কিম্বা কোন রকম চোট লাগিয়াই 
হউক ফল দাগী হইলেই এই ক্ষত স্থান খুঁজি খুঁজিয়া মাছির! ফলের ভিতর ডিম ঢুকাইয়৷ দেয় । চিত্রপটের 

১ চিত্রে দিম ও ফলের ভিতর কৃমি দেখান হইয়াছে । প্প্রায় দেড় দিন পরেই ডিম ফোটে এবং কীড়ারা ফলের 

ভিতর খাইতে থাকে । বাহির হইতে কিছুই জানা যায় না । কীড়ার! খাইতে খাইতে ফল পচিয়! যায় । ৫1৬ দিন 



৭৮ ফসলের পোকা । 

মাত্র খাঁইয়া কীড়ারা বড় হয় এবং প্রায় সকলেই ফল হইতে বাহির হইয়! মাটির নীচে যাইয়া পুতলি হয়। 

পুত্তলি চিত্রপটের ৩ চিত্রে দেখান হইয়াছে । তীরপর ৬৭ দিন পরে মাছি হুইয়! বাহির হয় এবং আবার ডিম 
পাড়ে। অতএব দেখ! যাইতেছে ডিম হইতে আবার মাছি হইতে কেবল মাত্র ১৪1১৫ দিন সময় লাগে । 

ফলকে যদি মশারির মত পাঁত্ল! কাপড় কিন্বা এমন মিহী জাল দিয়! ঢাকিয়! রাখা যায় যাহার ভিতর দিয়া 

মাহি গলিয়। যাইতে না পারে, তাহা হইলে মাঁছি ফলের উপর বসিতে পায় না এবং ফলের মধ্যে ডিমও পাঁড়িতে 

পারে না। জাল কিম্বা কাপড় টিলা করিয়! বাঁধিতে হয় ; আঁট করিয়! বাঁধিলে জাল ব! কাপড়ের ছিদ্র দিয়! ডিম 

ঢুকাইয়! দিতে পারে । যে সব ফল মাটি চাপ! দিয়! রাখিলে চলে তাহাদিগকে মাটি টাকা রাখিতে হয়। কোথাও 

কোথাও কাগজের বড় বড় ফন্দেলের মত করিয়া এই ফন্দেল দ্বারা ফল ঢাকিয়! রাখা হয়। যে কোন উপায়েই 
হউক মাছি যদি ফল ছু'ইতে কিম্বা ফলের উপর বলিতে না পায় তাহা হইলে ফলে ডিম পাড়িতে পারে না এবং 
পোকাও হয় না। 

ফলে পোকা! দেখিলেই কেরাসিন মিশ্রিত জলে ফেলিয়াই হউক আর পুড়াইগনাই হউক পৌক। নষ্ট করা 

উচিত। পোক! ধরা ফল যেখানেই ফেল! হউক কাড়ারা পুত্তলি হইয়। আবার মাছ হইয়। বাহির হয়। তার পর 

আসিয়! নূতন নূতন ফলে ডিম পাড়ে। 

যদ্দি কোন ফলের একটু কাটিয়! দেওয়া যায় তবে মাছির! প্রায় এই কাট! জায়গায় আসিয়। ডিম পাড়ে। 

অতএব মাছিদ্দিগকে এইরূপে ফাদে ফেল! যায়। প্রথম যখন ফল হয় তখম এখানে একটা ওখানে একটা ফলের 

ডগই হউক আর যে স্থানই হউক একটু কাটিয়! দিতে হয় । মাছির! এই কাটা জায়গায় ডিম পাড়িবে । ছুই দিন 

পরে এই কাট! দিকের কতকট! পুড়াইয়| দিয়! ফলের বাকাট! ব্যবহার কর| চলে। ইহ| দ্বারা মাছির ডিম ও যদি 

ফুটিয়৷ থাকে ছোট কীড়াদিগকে মারা হইল এবং মাছির বংশ বাড়িতে দেওয়! হইল না, অথচ সমস্ত ফলও নষ্ট হইল 
না। যেসব ফল এইরূপে ফাঁদ করা যায় তাহাদিগকে দুইদিনের বেশী থাকিতে দিতে নাই। কারণ ছুইদিনের 

মধ্যেই ডিম ফোটে এবং বেশী দিন থাকিলে কীড়া ভিতরে চলিয়। আসিতে পারে। 

ধোয়া দিতে পারিলে মাছিরা ধোয়ার কাছে আসে না। কিন্তু ধোয় দেওয়! সব সময় সম্ভব হইয়। 

উঠে না । 
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কপি। 
যখন হাপরে বা গামলায় কপির চারা হয় তখন ইহাঁদকে পাল্লা জাল কিন্বা' মশারির মত পাত্ল! কাপড় 

দিয়া ঢাঁকিয়া রাখা উচিত। তাহা না করিলে মাঠফড়িঙ আঁকুর খাইয়! কিন্বা যেমন চাঁর! হয় পাতা খাইয়া চার 

বড় হইতে দেয় না। 

হাপর হইতে উঠাইয়! ক্ষেতে লাগাইবার পরেও মাঁঠফড়িঙ পাতা খাইয়! গাছ মারিয়। দেয়। অতএব মাঠ- 

ফড়িঙ ক্ষেত হইতে ধংস করিয়া গাছ বসাইলে ভাল হয়। 

ক্ষেতে গাছ বসাহবার পর উইচিওড়িতে গাছ কাটিয়! দেয়। উইচিঙড়ির বিবরণ তামাকে দেখ । 

অনেক সময় চোরা পৌকা গাছ কাটে । কপির ক্ষেত হইতে চোরা পোকা বাছিয়া মারাই সহজ । 

তামাকের লেদা পৌকাঁও কপিতে লাগে৷ ইহার! কপির মধ্যে বড় বড় ছিদ্র করিয়া খায় । 

৮ম চিত্রপটের ৯ চিত্রে ষে সবুজ ডোর! কাটা পৌঁক' দেখান হইয়াছে ইহারাও কপি খায়। ইহার বিবরণ 

ছোলা মন্থরে দেখ । উহাকে বাছিয়৷ মারাই সহজ । 

কপিতে জাব পোকা লাগে । এক এক সময় সমস্ত গাছ ছাইয়! ফেলে । প্রথম হইতেই ইহাঁদের উপর 

কেরাসিন মিশ্রণ বা ক্রু অয়েল মল্সনের জল ছিটাইয়া মারা উচিত। শ্রাহা ন! করিলে শীপ্রই ছড়াইয়া পড়ে । 

স্থল্ুহ পোন্কা। 

১৫শ চিত্রপটের ২ চিত্রে যে ছোট স্ুতলী পোক। পা! খাইতেছে ইহা কপির অনেক ক্ষতি করে। গাছ 

যখন ছোট থাকে তখন পাঠায় ছিদ্র করিয়া খায়। ফুলকপির ফুল হইলে ফুলের ভিতর ছিদ্র করিয়! খায় । 

বাঁধ কপিকেও ছিদ্র করিয়া নষ্ট করে। ১৫শ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে ছোট প্রজাপতি বা স্থরুই বসিয়া আছে ইহাই 

এই স্ুতলী পোকার প্রজাপতি । দিনের বেলায় অনেক এই রকম স্ুরই কপির উপর বসিয়া থাকিতে এবং 

এখানে ওখানে উড়িয়া বেড়াইতে দেখ! যায় | স্ুরুই উড়িয়া উড়িয়। পাত! ও কপির উপর ছোট ছোট ডিম 

পাঁড়ে। শুধু চোখে ডিম বালিকণাত্ধ মত দেখায়। চিত্রপটের ১ চিত্রে পাতার উপর ভিম বড় করিয় দেখান 

হইয়াছে । শীত থাকিলে ভিম ৬1৭ দ্রিন পরে ফোটে । ছোট কীড়ার। প্রথমে পাতার কিম্বা কপির ছাল খাইয়া 

একটু বড় হইলে ছিদ্র করিয়া খাইতে থাকে । শীতের সময় কীড়ার! প্রায় ১৫।১৬ দিন খাইয়! প্রায় অর্ধ ইঞ্চি 

বড় হয়) তার পর পাত! কিছ্বা কপির উপরেই চিত্রপটের ৩ চিত্রের মত একটা পাতলা জালের গুটা করিয়া ইহার 

ভিতর পুতলি হয় । ৯1১০ দিন পরে পুত্তলি হইতে স্ুরুই বাহির হয়। গরম পড়িলে ছুই দিন পরেই ডিম ফোটে 
কীড়! প্রায় ৭ দিন খাইয়া পুভ্তলি হয় এবং পুতলি হইবার ৪1৫ দিন পরেই স্রুই বাহির হয়। 

যেকোন উপায়ে হউক মারিয়া বংশ যাহাতে ন! বাড়ে তাহার উপায় করিতে পারিলে লোকসান করিতে 

পারে না । লেড আর্সিনিয়েট নামক কেঁকো! বিষের জল ছিটাইতে পারিলে পোকার! মরে। কিন্তু কপির উপর বিষ 
ছিটান উচিত নয়। কেরাঁসিন মিশ্রণ ছিটাইতে পারা যায় কিন্বা নিম্নলিখিত উপায়ে তামাক ও সাবানের জল 

করিয়া ছিটাইতে পারা যায় ' যাহাই হউক ঝারি পিচকারী দ্বারা ছিটান উচিত৷ 

এক পোয়! তামাক দশ সের জলে ভিজাইয়া তামাকের জল কর। এক ছটা সাবান কুচি কুচি করিয়া ছুই 
সের আন্দাজ জলে সিদ্ধ করিয়। সাবান জল কর। তামাক ও সাবানের জল ভাল করিয়া মিশাইয়। লও । পি 



৮০ রি 'ফসলের পোকা । 

ল্য দিলেও অনেক পমর পোকার আর পাতা খায় না ৷ পাতা যখন 
ত্রকটু ভিজা থাকে তখন ছাই দিতে হয় তাহ! হইলে ছাই ভাল লাগিয়া! থাকে । 

এই সুরুই পোঁকা মেড়ির সঙ্গে থাকিয়! মেড়ির মত সরিষ! মূলা প্রত্তি নষ্ট করে। 
সুই পোঁকার কীড়! অপেক্ষা একটু বড় এবং আরও সাদা! রঙের এক.রকম অনেক সুতলী পোঁক! এক 

এক সময় কপির পাতা খায় এবং ফুল ও বাধা কপি ছিদ্র করিয়া খায়; তার পর ভাটার ভিতর ছ্ুকর করির! 
খাইতে থাকে । ভাটায় লাগিলে গাছ একবারে মরিয়! যাঁয়। তবে ইহারা একেবারে ভাটার ভিতর ঢোকে না। 

পাতা খাইয়া বড় হইলে তার পর ভাটায় ঢোকে। ইহাদের প্রজাপতি সাঁদ। রঙের এবং ভানায় ফট! ফৌটা 

দাগ আছে) দেখিতে অনেকটা ২য় চিত্রপটে ৬ চিত্রে নলীপোকার প্রজাপতির মত। ইহারা শীলগম ও গাজোর 

প্রভৃতিতেও লাগে । প্রথমে পাত৷ খাইয়! তার পর মূলে ঢোকে । 

স্থরুই পোকার মত ইহাদেরও ব্যবস্থা কর! যায়। প্রথমে ইহারা পাতার উপর প্রায় এক জায়গায় অনেক 

থাকে । সেই সময় নজর করিয়া অনায়াসে পাতা সহিত ছি'ড়িয়। কেরাসিন মিশ্রিত জলে কিন্ব! মাটিতে পু'তিয়া 

মারা যার । 

0 

বেশী হইলে এই ছই পোঁকাকেই সমস্ত গাছ সহিত উঠাইয়া ৰা ষে কোন রকমে হউক ধ্বংস করা উচিত; 

তাহা হইলে অন্ত গাছ বাচান যায় । 

আলাদ। প্রজাপতি । 

১৫শ চিত্রপটের ৬ চিত্রে যে শু'য়৷ পৌঁক। পাতার উপর রহিয়াছে এক এক সময় এই রকম শু'য়৷ পোকা 
অনেক হইয়া ফুল ও বাধা কপির সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলে; পাতার চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না, কেবল শিরগুলি বাকী 

থাকে । পাতা খাইয়৷ পোকার অহ হয়। যখন এই শু'য়া পোকা লাগে তখন কপির উপর ১৫শ চিত্রপটের 
৮ চিত্রের স্কায় অনেক সাদ! সাদ প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাকে উড়িয়া বেড়ায় । শুঁয়! পোকার এই প্রজাপতির 

কীড়া। প্রজাপতি পাতার উপর চিত্রপটের ৫ চিত্রের স্তাঁয় এক জায়গায় অনেকগুলি ডিম পাড়ে। পাতার 
ছুই পীঠেই ডিম পাড়ে । ৪ দিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট কীড়ারা প্রথমে পাতার ছাল খায়। তার পর যত বড় হয় 

সমস্ত পাতাই খাইয়া ফেলে । প্রায় ১৬ দ্রিন খাইয়া কীড়ারা ঝড় হয়। বড় হইলে কপির ক্ষেত ছাড়িয়া! কীড়ারা 

দুরে চলিয়! যায় । কখনও কখনও বড় বড় গাঁছে উঠে কিম্বা ঘরের দেওয়াল ও চালের উপর যাইয়া! চিত্রপটের 

৭ চিত্রের না পুতলি হয় । ৬ দিন পরে প্রজাপতি হইয়া বাহির হয় এবং কপির উপর আসিয়া! উড়িতে থাকে ও 

ভিম পাড়ে। 

ডিম সহজেই পাঁতার উপর নজরে পড়ে, ডিম ছিড়িয়া নষ্ট করাই সহজ উপাঁয়। পাতার উপরেই হাতে 
করিয়! ঘসিয়! নষ্ট করিলেও হয় । যদি ভিম নষ্ট করা না হয় তাঁহা হইলে কীড়াদিগকে কেরাসিন তেল মিশ্রিত 
জলে ফেলিয়৷ মার! উচিত। প্রজাপতিদিগকেও হাতজালে ধরিয়! অনায়াসেই মারা যায় । 

১৫শ চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে পোক! দেখান হইয়াছে ইহারা গাঁন্ধির জাতের । ইহার! কপি শালগম সরিষা 

প্রভৃতি অনেক ফসলের রস চুষিয়া খায়। ইহাদের সংখ্যা এক সময় খুব বেশী হয়। পাতা ও ভাটার উপরে 
সাজাইয়া এক জায়গায় অনেকগুলি গোলদানার মত ডিম পাঁড়ে। ডিম হইতে ফুটিয়া ছানারাও খাইতে থাকে । 
তখন ইহাদের ডান! থাকে না। যত বড় হয় ক্রমে ত্রমে ভানাগজায়। ইহাদের ভিম নষ্ট করিতে পারিলেই 

ভাল্হয়। পোকাদিগকে ধরিয়া মাঁরা ছাড়! উপায় নাই। 
পিএ (০ ওতে 
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রাঙ্গা আলু, সাদা আলু, টেঁড়স, নটে খাড়া । 
ল্লাক্গ! আল ও আদা আলু । | 

&১ চিত্রে যে তিলের লেজওয়ালা কীড়ার কথ! বল! হইয়াছে এই কীড়া কিন্বা৷ এই জাতেরই মেটে রঙের 

এক রকম কাঁড়! সাদ! ও রাঙ্গা! আলুব পাতা খায়। ইহাদের দ্বারা অনিষ্ট কমই হয়। তবে প্রথম হতে বাছিয়া 

মায়া দেওয়! ভাল। বংশ বাঁড়িলে অনিষ্ট হইতে পারে । 

১৬শ চিত্রপটের ৬নং চিত্রে যে লম্থ| শু'ড়ওয়ালা পোকা অঙ্কিত হইয়াছে ইহ! হইতেই সাদা ও রাঙ্গা! আলুর 

বিশেষ ক্ষতি হয়। ১নং চিত্রে ইহার ডিম বড় করিয়! দেখান হইয়াছে । গুড় দ্বানা আলুতে গর্ত করিয়! কিরূপে 

ডিম পাড়ে ২ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে । আলু ডাটাতেও এইবপে গর্ভ করিয়! ডিম পাড়ে। ৩৪ দিন পরে 

ডিম হইতে ফুটিয়! কীড়! ভিতরে কুরিয়। কুরিয়! খাইয়| যাঁষ। ৩নং চিত্রে কীড়া বড় করিয়া দেখান হইযাছে। প্রায় 

২০ দিন খাইয়া কীড়া বড় হইলে আলু কিম্বা ডাটাব ভিতবে পুতলি হয়। ৪ ও ৫ নং চিত্রে পুত্তলি বড় 
করিষ! দেখান হইয়াছে । ৫1৬ দিন পবে ৬নং চিত্রেব স্তায় পতঙ্গ বাহিব হইয়া আবার ডিম পাড়িতে থাকে । 

যখন আলু না পাষ তখন ডখটাঁয় ডিম পাড়ে । অনেক সময় দেখা যায় ভাটাব ভিতর দিয়! খাইতে খাইতে 
কীড়া মাটির নীচে আলুতে যাইয়া পৌছায়। যে সমস্ত কীড়া লতার গোড়ায় থাকে তাহারাই আলুতে যাঁইতে 
পারে। যদি আলু মাটি চাক! ন ধর্মকিয়৷ মাটি হইতে জাগিয়া থাকে তাহা হইলে কেবল আলুতেই ডিম পাড়ে । 

পোকা লাগ। আলুর ভিতরটা কিরূপে কাল হইয়া! খারাপ হুইয়। ধায় ৭ নং চিত্রে দেখান হইয়াছে । এইরূপ আলুর 

ভিতব অনেক কীড়া ও পুত্তলি থাকে । 

যদি আলু রুইয়| ফসল লাগান হয় তাহা হইলে আলুকে মাটির একটু নীচে বোষ! উচিত, যাহাতে 

পৌক! ইহাতে পৌছিতে ন! পারে । আর যখন আলু ফলিতে আরম্ভ হয় শুন সমস্ত আলুকে বেশী করিয়া মাটি 
চাপ। দিয়! রাখা উচিত। কোন আলুই যেন মাটির উপব জাগিষা না থাকে । 

যখন আলু তোলা হয় সমস্ত পৌঁকাধরা আলু পুড়াইয়! নষ্ট কৰা উচিত। মাঠে ফেলিযা রাখা উচিত নয় 

কিবা ঘরে আনাও উচিত নয়। ঘরে আঁনিলে ঘরের ভাল আলুতে পোকা লাগিবে। 

কজ্রেড়ঙন। 

চেঁড়স ও কাপাস এক জাতের গাছ। ভাটার পৌকা, গুটার পোকা, ফন্দেল পোকা, কাপাদী পোক। 

প্রস্থৃতি কাপাঁসের সমস্ত পৌক! টেঁড়সে লাগে। তাছাড়! চেঁড়সে অন্তান্ত পোকাও লাগিয়া! থাকে । একটু 

নজর রাখিয়৷ পৌক| বাছিয়া মারিলে কিছুই ক্ষতি হয় না। কাপীসের গুটার পৌঁকাই টেঁড়সে ছিড্র করিনা 

কাণ] করিয়! দের়। এই ছিদ্র দিয় ইছার| ভিতরে ঢুকিয়! খায় | কাপ! টেঁড়স সঙ্গে সঙ্গে তুলিয়৷ পুড়াইয়া 
নষ্ট কর! উচিত। যেখানে কাপাপের চাষ আছে সেখানে কাপাসের সময় ছাড়। অন্ত সময় ঢেঁড়স জগ্মান 

' উচিত নর়। অন্ত লময় চেঁড়স জানলে টেড়সে পোকাদের বংশ বাড়ে এবং কাপাঁসে বেশী পোকা! হয়। 

কাপাসের সময় টেঁড়ম চাষ করিলে জনেক পোক! কাপাস ছাড়ি! টেঁড়সে লাগে । কিন্ত পোকা লাগলেই 
, পোকা নষ্ট কয! উচিত ৷ 
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৮২ ফসলের পোকা | 

শটে খাড়া ! 

নটে খাড়ার ভাটার ভিতর এক রকম সাদা সাদ! পৌকা লাগে। ইহারা ভিতরে কুরিয়! কুরিয়া 

খায় এবং যেখানে খায় সেই স্থানটা গিরার মত একটু ফুলিয়া উঠে। ফোলা দেখিয়াই পোকা আছে 
বলিয়! ধর| ষায়। পোক! লাগিলেও গাছ মরিয়| যার না । অবশ্ত গাছ কমজোঁর হয়| ইহারা ১৭শ চিত্রপটের 

২ চিত্রের স্তায় এক কঠিনপক্ষ পতঙ্গের কীড়া। কীড়ার৷ গাছের ভিতরেই পুন্তলি হয় এবং পরে পতঙ্গ হইয়| 
বাহির হয় এবং আবার গাছে ডিম পাড়ে। যাহাতে ইহাদের বংশ না বাড়ে সেই জন্ত গাছ একবারে না 
কাঁটিয়! ফোলা গিরার কাছে লম্বালস্থি ফাঁড়িয়। পোকা বাহির করিয়া মারা যায় এবং সময় মত গাছ ব্যবহার ব| 

বিক্রয় করা চলে। 



ওলগুকষ্শ স্াল্লিজ্্ছে ॥ 
১ 

ফলের বাগান। 
উই| 

ফলের গাছ বসাইবার পর অনেক সময় গাছে উই লাগিয়! গাছ মারিয়। দেয়। গোড়ার মাটি খুঁড়ি 

জলের সঙ্গে একটু কেরাসিন তেল মিশাইয়। গোড়ায় দিলে উই আসে নাঁ। কেরাসিন তেল গাছে লাগলে 

গাছের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা । সেই জন্ত সাবানের সহিত কেরাসিন মিশ্রণ করিয়। এক সের আন্দাজ মিশ্রণ 

৩০ নে কিনব: ৪০ সো! জলে মিশাইয়। গোড়ায় দিতে হয়। ইহাতে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। এক ছটাক 

আন্দান্ধ ব্রড. অনল ইমল্সন্ বা ফিনাইল আন্দাজ ১০ সের জলে মিশাইয়! দিলেও উপকার হয়। কেরাসিন 

মিশ্রণ বা ক্র. অয়িল ইমল্লন ব| ফিনাইলে? জন দিলে উই আসে ন| এবং যদি থাকে, তবে এই জল দিলে গন্ধে 

পালায়। এমন পরিমাণ দিতে হয় যে জল মাটি অনেক ভিত্তা পর্ধান্ত ষায়। একবা] এই জল দিলে কিছুদিন 

পর আবা উই আসতে পারে। অতএব উপদ্রব বেশী হইলে অবস্থ। বু'ঝয়। ৮১০ দিন কিম্বা! আও বেশী দিন 

অস্তত্ন এক এক বার এই জল দিতে হয়। (উইএর বিস্তৃত বিবরণ দেখ ) 

আম্সেল্র ফুলেল ম্পাছিি পোকা । 

খাইবার জন্ত পাকা আম লইয়। অনেক সময় দেখ| যায় ইহাঁর ভিতর মুড়ীর মত পোঁক নড়বড় করি- 

তেছে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতির ফলে যেমন মাছির পৌঁক! হয় এই পৌকারাও সেই রকম মা'ছর পৌকা। এই 

ফলের মাঁছর পোকার বিবরণ লাউ কুমড়াতে দেখ । পিচেও এই রকম অনেক পোক! লাগে। মাছ আসিয়। 

ফলে বসিতে পাীলেই ডিম পাড়ে । গাছের নীচে দি এমন ভাবে ধোয়! দিতে পারা যায়, যে ধোয়া লাগিয়া 

মাছি আসিতে ন৷ পারে তাহা হইলে পোকা হয় না । ফলে পোকা দেখলেই সেই ফল ন! ফেলিয়। পুড়াইয় 

দেওয়। উচিত । অনেক সময় পৌকা ধরা! ফল বাগানেই ফেলিয়! রাখ| হয়। 

আনস্সেল ভ্ো পোকা । 

রঙ্গপুৰ পুর্ণ! প্রভৃতি জায়গাঁয় আমে তৌ পৌক! লাগে । আমের ভিতর হইতে তো শব্ব করিয়া থে 

পোকা উড়ুয়া যায় তাহা ৬৩ চিত্রে বড় করিয়৷ দেখান হইয়াছে। 

একই গাছে বৎসর বৎসর পোকা লাগে; কিন্তু পাশের গাছে প্রায় 

লাগিতে দেখ! যায় ন!। 

এই ভে পোকা ছোট ছোট আম যেমন ধরে তাঁহাদের উপর 
ডিম পাঁড়ে। ডিম হইতে ফুটিঘ! কীড়| ছিদ্র করিয়া আমের ভিতর 

ঢোকে । কীড়া খুব ছোট এবং খুব সরু ছিদ্র করিয়া ঢোকে । আম 

বাড়তে বাড়িতে ছিদ্র বুজিয়! যায়। সেইজন্ত যদিও তো পোকার 

কীড়া ভিতরে খায়, বাহির হইতে কিছুই জান! যাঁয় না। কীড়া৷ প্রায় 

| ৬ শ্রীস খায়, কিন্তু আঁটির ভিতর পর্য্যস্তও যাইতে পারে। কীড়া দেখতে 

৬৩ চিত্র--আমের ভে পোক]। অনেকট| ১৬শ চিত্রপটের ৩ চিত্রের স্টায়। কীড়া বড় হইয়! আমের 



৮৪ ফসলের পোকা | 
ই চস নি চনত বাজ পয থা শপ আজ লা টপস আজান আলা শশী সপ সপ সস সসপ্পাাাশা সী ছল প্রি শিীপশীশপা পিপিপি জী পেশ শপ শত স্পা 

ভিতরেই পুত্তলি হয়। তার পর তে! পৌঁক! হইয়। আম কাটিয়! বাহির হয়। , আমের সঙ্গে ভো পোকার বৎসরে 

একবার মাত্র বংশ হয়। আম হইতে বাহি? হইয়| তে পোকা. ডালে কিন্বা! গুঁড়িতে যাইয়া বসে। ইহার রঙ 
গাছের ছালের রঙেন্ন মত। ছাঁলের উপর বসিয়া! থাকিলে চেনা যায় না। ছালের উপরে বসিয়াই বর্ষাকাল ও 

নীতকাল কাটায় । শীতের পরে গরম পড়িলে আবার ছোট ছোট আমে ডিম পাড়ে । ভে! পোঁকাঁকে যেখানে 

বসাইয়। দেওয়। বায় প্রায় সেই খাঁনেই বসিয়া থাকে । সেই জন্ত প্রায় এক গাছ হইতে অন্ত গাছে যায় না। 

কাজেই একই গাছে পোক। লাগিতে দেখ| যায় । 

গাছেো ছালে যদি কেরাসন তেল এমন করিয়। মাখাইয়! দেওয়! যায় যে ফাঁটের ভিত এবং সমস্ত 

জায়গাতেই তেল লাগে তাহ! হইলে ভে1 পোকা মরিয়া! যাগ । বউল বা মুকুল ধরিবাণ সময় কিন্বা শীত থাকিতে 

থাকতে তেল মাখাইতে হয় । 

অনেক পোকাই গাছের গোড়ায় মাটতে পড়িয়! যার, সেই জন্ত শীতকালে গোড়ার মাটি 'খুঁড়িয়! উলট 

পালট করিয়। দিতে হয়। এই উপায় করিলে বৎস] কয়েকের মনেই তে! পোকা নির্দুল করিতে পারা যায়। 

আআন্স ্নাহ্ি। 

আন ও নিচু গাছে শীতের পর এক রকম 

ছোট ছোট পোকা হয়। ইহারা দেখিতে আম 

পাঁকিবার সময় যে বির্ধি পোকা ডাকে সেইবির্কি 

পোকারমত, কিন্ত আকারে খুব ছোট । ৬৪ চিত্রে 

ইহা।দ্গকে দেখান হইয়াছে । ইহা দগকে কোবাঁও 

কোথাও “আন মাছ” বলে। এই সময় গাছের 

তলায় যাইলে অনেক পোকা উড়য়। আয়! 

মুখ চোখে পড়ে । ইহার! গান্ধর জাতে পোকা । 

কচি কচি ডালের এবং বউল বা মুকুলের টার 

রস চুষিয়! খায়। বেণী হইলে এত রস খাইয়া 

ফেলে যে আর ফল ধরেনা। আমমাছি কচি 

কচি পাতার শিরে ছিদ্র করিয়া ভিম পাঁড়ে। ডিম 
হইতে কুটিয়! ছানার! রস চুষিয়৷ খাইতে থাকে । 
ছানাদের ডান! থাকে না; ক্রমে ক্রমে ৭৮ 

দিনের মধ্যেই ডান সম্পূর্ণ গজায় । 
গাছের গোড়ায় ধোয়া দিলে বিশেষতঃ কোন 

গন্ধবিশিষ্ট পাতা ধোঁয়া দিলে ইহাদের গায়ে যদি 

ধোয়া লাগে তবে গাছ ছাড়িয়া পালায়। 

' কড়া ফিনাইল কিনা ব্রড. অয়িল ইমলসনের 

জল দমকলে করিয়া ইহাদের উপর ছিটাইয় 

দিতে পারিলে টানি 'দীর্ি রী মরিয়া 

' ৬৪ চিত্র-আব লাহি। _. যায়। | 



ফলের বাগান | ৮৫ 
সপ পািপিএসাত পা সা সপ পপ সপন পপ উপ ৪ শত এ শী শসা শিস সপ্ত 

হাতে ঘসিয়াই হউক বা পাতা ছিড়িয়! পুড়াইয়াই হউক নষ্ট করিতে পারিলে পোকা! হয় ন। পৌকা হইলে 

বাছিয়া কেরাঁসন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মার উচিত। 

দোঁড়িক্স। 

দ্াড়িম ফলের ভিতর এক রকম মোট। কাল রঙেত্র এবং পীঠের মাঝে সাদা দাগবুক্ত শুয়! পোকা 

মি | ঢুকিয়। বাজ খায়। যে দ'ড়িমে একটা মাত্রও 

পোঁকা লাগ, সে দাড়ম নষ্ট হইয়া যায়। ৬৫ 

চিত্রে এই পোবাকে দ্বিগুণ করিয়! দেখান হই- 

মাছ 1 ৬৬চিত্রে ইহ প্রজাপ.ত বসিয়া রহয়াছে, 

৬৫ চিত্র_দাড়িম ফলের শু য়া পোকা। ৬৬ চিত্র-দাড়িনের শু'য়। পোকার প্রজাপতি । 

প্রজাপতির রও সাদ। ৷ এই প্রঙ্গাপটতি কেবল দিনের বেল! উড়িয়। উড্ভিয়! ফুল ও ফলে? উপর ডিম পাড়ে। 

ডিম ফুটিলে কীড়! ভিতরে টুকিয়। যায়। অনেক সময় এক ফল হইঠে বাহিন তইর| অপত্ন ফলে ঢোকে! 

সেই জন্য পোকা লাগ। ফলে ছিদ্র দেখা যার। থান্য়। বড় হইলে ফলের 

ভিতরেই ছিদ্রে দিকে মাঁধা করিয়া কিন্বা ফলের বাহিরে বা ভাটার উপরে 

পুতলিহয় । ৬৭ চিত্রে পুন্তবল দেখান হইরাছে। তাঁর পর প্রজাপতি হইয়া 

আবার ডিম পাড়ে । 

ংশ যাহাতে ন| বাড়ে সেই জন্য মাঝে মাঝে দেখিয়। যত কাণ। ফল 

তুলিয়। পুড়াইয়া দেওয়| উচিত। প্রজাপতি দিনের বেলায় উড়িয়া! বেড়ায়, ৬৭ চিত্র__দাড়িমের গু"য়া পোকার পুস্তলি। 

হীতজালে করিয়! ধরিয়! মারিতে পারিলে উত্তম হয়। ফল ফুল যদি টিল৷ করিয়৷ কাপড় দিয়৷ ঢাঁকিয়! রাখ 

যাঁয় তাহ! হইলে প্রজ।পতি ফলের উপর ডিম পাঁড়িতে পায় না এবং ফলে পৌকাও লাগে না । 

পানক্ুল। 

১৫শ চিত্রপটে ৯ চিত্রে শস! কুমড়ার যে লাল পোকা দেখান হইয়াছে এই রকমের এক পৌকা পান্ফলের 

পাতা খায় । ইহারা পাতার উপরে এক জায়গাঁয় অনেক হলদে রঙের গোল গোল ডিম পাড়ে। ডিম সহজেই 

নজরে পড়ে । ভিম ফুটিলে কীড়ারাঁও পাত! খায়। কীড়া দেখিতে অনেকট! ১৯শ চিত্রপটের ৯ চিত্রের কীড়ার 

মত। কীড়া বড় হইলে পাতার উপরেই পুন্তলি হয় । পুত্তলি দেখিতে অনেকটা ১৯শ চিত্রপটের ১০ চিত্রের মত। 

" তার পর পতঙ্গ হইয়! আবার ডিম পাড়ে । এক এক সময় ইহাদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে পান্ফলের' পাতা 

প্রার থাকে না। মাঝে মাঝে নজর রাখিয়া ডিম, কীড়া, পুত্তলি জড় করিয়া মাটিতে পু'তিয়! দিলে কিছু ক্ষতি 

করিতে পারে না । পতঙ্গকেও সহজে ধর। যায় । 



৮৬ ফসলের পোকা ৷ 
০টি পপর পি পি সক পপর পা সা স্প 

নালিক্কেল5 ভাল ও জুল গাল পোন্কা। 
(১৭শ চিত্রপট |)" 

১৭শ চিত্রপটের ৮ চিত্রে যে শিউওয়ালা বড় ভৌমরা পৌঁকা রহিয়াছে ইহ! নারিকেল, খেজুর ও তাঁল গাছের 

মাজ পাতা খায় এবং যেখান হইতে মুচি ধরিয়া! থাকে তাহার গোড়ায় ফুকর করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া খায়। তাহা 

হইলে আর মুচি হয় ন৷ এবং সে গাছ হইতে খুব কম তাঁড়ি পাওয়| যায়। কখনও কখনও গাছের মাথ। শুকাইয়! 

মরিয়া! যায় । 

ইহার কীড়! ৪র্থচিত্রপটের ১ ও ২ চিত্রের গোবরে বা কোর! পোকার মত, তবে খুব বড়। তোমরা 

রাত্রে গো মহিষ প্রভৃতির নাদীর সারে বিশ্বা যেখানে অনেক পাঠা ইতাদি পটিয়! সার হইয়াছ এমন জায়গায় 

ডিম পাঁড়ে। কীড়া এই সব থাইয়াই বড় হয় এবং ইহার মধ্যে 1 মাটির ভিতর ষাইয়। পুত্তলি হইয়া পরে 

তোমরা হইয়া বাহির হয়। তোমরা নারকেল ও তাল গাছের মাথায় উড়য়! যাঁইয়। উপরি উক্ত ভাবে খায় । 

সিংহল দ্বীপে মাঝে মাঝে গাছ সকল পনীক্ষা। করা হয় বং ভোমরা ছিদ্র করিয়! টুকিয়াছে দেখলে এ 

ছিদ্রে বড়শ্রী বা মাছ ধ]| কাটা? মত কাণা বশিষ্ট মোট! তা ব। সরু কেঁচ। ঢুকাইয়। দিয়। ভোৌমরাকে বিধিয়| বাহুর 
করা হয় এবং মারা হয় । 

কোথাও কোথাও গাছের নীচে গামলাগ বা বড় মুখ ওয়াল। হাড়িতে খোল ভিজাইয়! পচাইয়! রাখে 

ভোমরা রাত্রে উড়তে উড়তে খোলেন গন্ধে জলে আসিয়া গড়ে এবং নষ্ট হয়। আবান কোথাও গাছেন ডগ 

হইতে গোড়! পর্যস্ত চিট। গুড় লাগাইর। দেওয়| হয় । লোকে মনে করে ইহাতে পিঁপড়ে যাইয়! তোৌমরাকে 

মারিবে; কিন্তু না মরিলে প্রায় ভোমরাকে পিঁপড়েরা আক্রঃগ করে ন| | 

আঁলে! দেখিলে ভোমরা আলোর কাছে আসে । অতএব আলোক ফাঁদে অনেককে মার! যায় । নারিকেল 

গাছের মাঝে মাঝে যদি একটা আলে! জালিয়। রাখ। যায় এবং এই আলোর নীচে একট! বড় গামলায় 

কেরাসন মিশ্র 5 জল রাখ! যায়, তবে অনেক ভৌঁমহা। এই জলে পঁ়য়! মরে । আলো এমন করিয়া রাখতে হয় 

যেন জল্টা চক্চক্ করে। 
ভোমরা হইতে নারকেল গাছের বেশী ক্ষতি হউক না হউক, ১৭শ চিত্রপটের ৭ চিত্রে যে শুঁড়ওয়াল! বড় 

চেলে পোকার মত লাল পতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহা নারিকেল তাঁল খেজুর প্রভৃতি গাছের পরম শক্র। যে 

গাছে লাগে সেই গাছই প্রায় মারিয়। দেয়। গাছের মাথায় যেখানে ভোৌমর! ছিদ্র করিয়াছে, ব! তাড়ির কিনব 

রসের জন্য যে স্থান কাট! হইয়াছে কি! গাছে যদি কোন রকম ফাট হয়,* এই সমস্ত স্থানের ভিতর এই লাল পতঙ্গ 

ডিম পাড়ে। কখনও কখনও এই রকম কাট৷ স্থান বা ফাঁট না পাইলে পাতার গোড়ায় খোলের ভিতরে ডিম 

পাড়ে। ডিম ফুঁটিলে কীড়া খাইয়। ভিতরে মায় । চিত্রপটের ৫ চিত্রে কীড়া রহয়াছে। কাঁড়া থাইয়।৷ বড় হইলে 

গাছের ভিতরেই চিত্রপটের ৬ চিত্রের স্থায় ছোব্ড়া জড়াইয়৷ গুটা প্রস্তুত করে এবং ইহার মধ্যে পুলি হয়। 
তার পর পতঙ্গ হইয়া! বাহির হয়। 

পতঙ্গ গাছের ছিদ্র ব! কাটা স্থানে ও ফাটলে ডিম পাড়ে । সেই জন্য এই রকম সমস্ত স্থান, কাদা, আল- 

কাত্রা ও বালি প্রভৃতি দ্বার বন্ধ করিয়। দিতে হয়, যাহাতে পতঙ্গ ভিম পাঁড়বার স্থান না পায়। যেস্থান 

কাটিয়। তাঁড়ি লওয়। হয় ওজরলাটের লোকের! সেই স্থানে মন্লীসিজের আট! মাথাইয়! দেয়। 
আর যাহাতে পোকার বংশ ন! বাঁড়ে সেই জন্ত গাছ গুকাইলেই কাটিয়! পুড়াইয়! দেওয়া উচিত । সমস্ত 

না হউক মাথার কতকটা নীচে হইতে কাঁটিয়! পুড়াইলেই হইল। 

৪ 

কি 



অভ্টাস্ণ স্পল্বিন্ছেদ ॥ 
সপ পথ পি 

সাধারণ অনিষ্টকারী পৌঁকা । 
স্ুতলী ও শু'ল্সা পৌকা। 

ফসলের পোকাঁদের কথা! বলিবার সময় অনেক হুতলী ও শু'য়! পোকার বিস্তৃত জীবন বৃন্তান্ত দেওয়! 

হইয়াছে । প্রায় সকল গাছেই পাতা খাওয়। সৃতলী ও শু'য়৷ পোকা দেখ। যায়। প্রথমে প্রজাপতি পাতার 

উপরেই হউক আর ডালের উপরেই হউক ডিম পাঁড়ে। ডিম ফুটিলে কীড়াঁরা ছোট বেলায় পাঠা ছাল খায়; 

যত বড় হয় পাতায় ছিদ্র করিয়া কিম্বা কিনার! হইতে পাতা কাটিয়া কাটিয়া খার। এই সমর পাতার উপর কিন্বা 

গাছের তলায় গোল দানার মত পৌঁকীর বিষ্ঠা দেখ যায়। অনেকে মনে করে এই দাঁন। পোকার ভিম। কিন্ত 

সৃলী বা শুঁয়! পোকা ডিম পাড়িতে পারে না। পরে গ্রজাপতি হঈলে তবে ডিম পাড়িতে পারে । খাইয়া 

বড় হইলে গাছের উপরেই হউক আর মাটিতেই হউক পুন্তলি হয়। কিছুদিন পরে প্রজাপতি হইয়| বাইর হয়। 

গরমের সময় অপেক্ষ। ঠাঁগার সময় ডিম বেশী দিন পরে ফোটে, কীড়া বেণী দিন খায় এখং পুভ্তলি অবস্থাতেও 

বেশী দিন থাকে । অধিকাংশই ীতকালে নির্রত থাকে । ফান্তন চৈত্র হইতে কার্তিক অগ্রহায়ণ পর্য্যস্ত খায় 

এবং ইহাদের বংশ বাড়ে । তারপর কার্তিক অগ্রহারণ হইতে মাঘ ফাল্তুন কিন্ব। চৈত্র পর্যান্ত নিদ্রায় কাটায় । 

এইরূপ পাত খাওয়| স্তলী ও শুঁ'য়! পোকাকে প্রথম হইতে নজর রাখিয়। বাছিয়! মারিতে পাঁরিলে আর 

অনিষ্টের আশঙ্ক! থাকে না । কিন্তু প্রথমে ২।১০টা হয় এবং পাঁতা খাইয়া! সামান্তই ক্ষতি করে। সেই জন্ত প্রায় 

নজরে পড়ে না । পরে ইহারা প্রজাপতি ভইয়! ডিম পাড়লে যখন অনেক পোকা জান্ময়া খাইতে থাকে তখন 

নজরে পড়ে । কিন্ত সংখায বেশী হইলে ২1১০টা7 মত বাছয়! মারা সতজ হয় না| পোকা বা'ছয়! দুরে ছাড়িয়া 
দিলে কোনই ফল হয় না। কেরাঁসিন মিশ্রিত জল ফে'লিয়। খা মাটিতে পু'তিয়া মারিয়! ফেল। উচিত। অনেক 

সময় গাছ নাড়া দিলে পোকার! মাটিতে পড়িয়া বার । তখন পায়ে করিয়। ঘসিয়। মারিলেই চলে। অনেক 

পোকা সকালে ও সন্ধায় বা রাঁত্রতে খা এবং দিনের বেল! মাটি ভিভরে ঘাইয়। লুকীয়। এস্থলে নিড়ানর মঠ 

মাটি উল্টাইয়। দিলে অনেক পোকা বাহির হইয়৷ পড়ে, তখন শাভাদিগকে বাছিরা লওয়! যর এবং পাখী 

ইত্যাদিতেও অনেক খায় । এই রূপে অনেক পুভুলিও নষ্ট করা যায় । ফসল ছোট থাকিলে পোক! ধরা থলে 

টানিয়া অধিকাংশ কীড়াকই ছাঁকিয়া লওয়| যাঁয়। মিশ্র ফসল ও ফাদ ঘনলে উপকারীতার বিষয় পুর্ব্বে বলা 

হইয়াছে । ময়না ' শালিক প্রভৃতি অনেক পাখীতে ফসলের এইরূপ পাতা খাওয়া পোকা খাঁয়। মাঠের 

মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ থাক। ভাল, এই গাছে পাখীরা থাকতে পারে। ক্ষেতের মাঝে বাশ বা ডাল পু*তিয়া 

দিলে পাখীর! ইহার উপর বসিতে পারে। মুরগীও পোকা ধরিয়। খাইয়! অনেক উপকার করে। এইরূপ 

নান প্রকার সহজ উপায়ে পাতা খাওয়। কীড়া নষ্ট করা খায়। যেখানে সম্ভব হয় এবং বিশেষতঃ সজী বাগানে 

বিষ ছিটাইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার ইয়। কীড়া ছোট হইলে কেরাসিন মিশ্রণেই কাজ হয়। বড় 

হইলে সেঁকো৷ বিষ দেওয়। আবশ্তক। শস! কুমড়া চারা ও কপ প্রভৃতি গাছে ১ ভাগ কেরাসিন তেল ও 

১৯ ভাগ গুড় চুণ বা মিহী ধুলা মিশাইিয়া পাতার উপর ভাল করিয়। ছড়াইয়! দিলেও উপকার হয়। 

স্ীড়াপীল। 

কখনও কখনও দেখ! যাঁয় যে হঠাৎ অসংখ্য সতলী পৌক! ব| শু'র়। পৌকা দলে দলে আসিয়া ক্ষেতে 

পড়ে এবং সন্দুখে যাহা পার তাহাই খাইয়। শেষ করিয়া দেয়। পঙ্গপাল ঘেমন দলে দলে আঁসে ইহীরাও সেই 



৮৮ ফসলের পৌকা । 

রকম আসে, ইহাদিগকে “কীড়াপাঁল” বল! যায় । ধানের লেদ! পোকা, ছোল| মহ্থরের লেদা পোকা, পাটের 

কাতরী পোকা, তামাকের লেদ। পোকা প্রভৃতির সংখ্যা যখন অত্যন্ত বেশী হয়, তখন ইহারাই প্রায় কীড়াপাল 

হইয়। আসে । যেকোন পাতা খাওয়। কীড়ার সংখ্যা বেশী হইলেই কীড়াপাল হইতে পারে। সাধারণ-ঠ 

ইহারা বনজঙ্গলের পাতা খায় । কিন্ত সংখ্য। বেশী হইলে খাবার কুলায় না। তখন খাবারের খোঁজে ফসলে 
আসিয়া পড়ে । এই জন্ত মাঠের নিকটে পড়। পতিতে আগাছার জঙ্গল অত্যন্ত ভয়ের কারণ। নজর ন৷ 

রাখিলে ফসলের ক্ষেতেই কীড়ার সংখ্যা! বাঁড়িয়। কীড়াপাল হইতে পারে । সেই ক্ষেতের ফসল শেষ করিয়া অন্তান্ত 

ক্ষেতে যাইয়। পড়ে । ২1৫ দিনের ভিতর অনেক প্রজাপতি বাহির হইয়। ডিম পাঁড়লে কীড়াপাল হওয়া 

সম্ভব । শীত নিদ্রার পর যখন গরম পড়ে তখন প্রায়ই এক সঙ্গে অনেক প্রজাপতি বাহির হয় এবং সেই জন্ত 
ফীন্তন চৈত্র মাসে কীড়াপাল হওয়ার সম্ভীবন| । 

কীড়াপাল যে ফসলে আসিয়া পড়ে সেই ফসল যদি ছোট খাঁকে তাহ! হইলে ফসলের উপর পোকা ধর! 

থলে টানিয়। কীড়াদিগকে ছাকিয়া লইতে পারা বায়। ১৯ ভাগ গুঁড়া চুণ ও এক ভাগ কেরাসিন তেল কিন্ব! এ 
পরিমাণ শুক্ষ মিহী ধুল! ও কেরাসিন তেল মিশাইয়! ফসলের উপর ছিটাইতে পারলে কেরাসিনের গন্ধে কীড়ারা 
আর ফসল ন! খাইতে পারে । একটা বাশ কিন্ব। দড়া ফসলের উপর টানিয়! দ্রিনের মধ্যে ২1৩ বাঁর গাছ নাঁড়িয়। 

দিতে পারিলে কীড়ার| মাটিতে পড়িয়! যায় এবং তাহাদের খাওয়ায় ব্যাঘাত জন্মে। এইরূপে খাওয়াতে বাযাথাত 

দিয়! অনেক ফসল বাঁচান যাইতে পারে । 

কীড়াপাল এক ক্ষেতের ফসল খাইয়! অপর ক্ষেতে যায়। ক্ষেতে আসিয়া পড়িবার পুর্বে কিম্বা অনেক 
ক্ষেতে ছড়াইয়! পড়িবার পৃর্ধে বা এক ক্ষেত হইতে অপর ক্ষেতে যাইবার পুর্বে মাটিতে নাল! কাটিয়া ইহাদিগকে 
রোধ করা যায়। নাল! এক হাত চওড়| এবং এক হাতেরও কম গভীর হইলেই যথেষ্ট । নালার ছুইধাঁর ঢালু রাখিতে 
হয় এবং ঢালু ধারে যদি আলগ। মাটি থাকে তাহ! হইলে নাঁলাঁয় পড়িলে কীড়ার৷ আর উঠিতে পারে না । যদি জল 
পাওয়া যায় তাহা হহলে নালায় জল ভরিরা জলে একটু কেরাসিন তেল ঢািয়া দিতে হয়। যত কাঁড়া এই জলে 
পড়িবে সকলেই মরিবে। নাল! কাঁটিয়। কীড়াদিগকে একস্থানে আটক করিতে পারিলে আর অন্ত ফসলের ক্ষতি 

হয়না । আটক করিবার পর পোকা! ধর! থলে দ্বার! কিম্বা বিষ ছিটাইয়! অনেককে মারা যায় । অনেকেই বিরক্ত 

হইয়। নালায় যাইয়! পড়ে । নালায় কেরাসিন মিশ্রিত জল দ্বারাই হউক আর মাঁটি চাঁপ। দিয়াই হউক মারা যাঁয়। 

কীড়াপাল আসিলে কৃষকের! প্রায় কিছুই করে না। তাহারা মনে করে কাহারও শাপে ইহারা দেখা 

দিয়াছে । কিন্তু একটু বুদ্ধি খরচ করিয়! উঠিয়। পড়িয়া লাগিলেই কীড়াপালকে দমন কর! যায়। খাইতে 

খাইতে কীড়ারা বড় হইলে মাটির মধ্যে যাইয়। পুন্তলি হয়। কৃষকেরা মনে করে পোকারা মরিয়াছে বা ক্ষেত 

ছাড়িয়া চলিয়ু! গিয়াছে । যে স্থানে কীড়ারা অনৃশ্ত হইয়াছে সেই স্থানের মাটি উল্টাইলে অনেক লাল লাল পুত্তলি 
দেখ। যাইতে পারে। পুস্তলি জড় করিয়া মারিতে পারা যায়। আরও এইরূপে বাহির করিয়৷ দিলে পাখীরা 

অনেক খাইয়| ফেলে। যদি এই সমস্ত পুত্তলি হইতে আবার প্রজাপতি হইতে পায় তবে ফসলের নী তাহারা 

ডিম পাঁড়িবে এবং আরও বেশী সংখ্যায় ফসলে কীড়! দেখ। দিবে । 

শ্ুড়িভ। 

মাঠ ফড়িঙ ব| মেটে ফড়িঙের কথ! যব গমের পোকার কথা বলিবার সময় বলা হইয়াছে । ফড়িউ 

নান! রকমের আছে। ছোট ফড়িঙকে অনেকে বড় ফড়িঙের ছানা মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। 

ফড়িও কিন্বা যে কোন পোৌকাই হউক যাহার ডান! হইয়াছে এবং উড়িতে পারে তাহ। নিজেই এক স্বতন্ত্র পৌঁকা, 

এবং আকারে ছোটই হউক আর বড়ই হউক তাহার সেই পুর্ণীবন্থ! ৷ 
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আমরা ছোট বড় এবং নানা রকম রঙ বিশি্ কত রকম ফড়িঙ দেখিতে পাই । ইহারা কেবল পাতা খায়। 

ইহাদের পশ্চাঁতের প! খুব বড়। দেখিলেই ইহাঁদিগকে চেনা যায় । সকলেরই আচরণ এক রকম। ধেনে। ফড়িউ ও 

মাঠ ফড়িঙের মত সকলেই মাটির ভিতর ডিম পাড়ে । ডিম হইন্তে যখন ছাঁনা ফড়িঙরা বাহির হয় তখন তাহাদের 

ডানা থাকে না, তাহার! লাফাইয়। লাফাইয়! চলে । খোলস ছাড়িতে ছাঁড়িতে ক্রমে ক্রমে ডানা গজাম়্ । ডান! সম্পূর্ণ 

বড় হইলেই ইহাদের পুর্ণীবস্থা হইল। তার পর স্ত্রী ও পুং ফড়িঙ সঙ্গম করে এবং আবার ডিম পাড়ে। 
সাধারণতঃ ধেনে৷ ফড়িও ও মাঠফড়িউ ফসলের ক্ষতি করে। ইহা ছাড়! অন্ত কোন ফড়িও বদি ফসলে 

আসিয়। পড়ে তবে বুঝিতে হইবে মাঠের কাছে পড়া পতিতের জঙ্গল হইতেই ইহারা আসিয়াছে । আরও কয়েক 

প্রকার পোকার কথা বলিবার সমর পড়া পতিতে আগাছার জঙ্গল হইতে দেওয়ার অপকারিতাঁর বিষয় বলা হহয়াছে। 

পড়া পতিতে যদি কেবল ঘাস হইতে দেওয়! যায় তবে অনেকানেক পোকার মণ সেখানে কড়িউও হইতে পায় না। 

সজ্ষলাল। 

পঙ্গপাঁল এক রকমের ফড়ও । ইহার দল বাধর। একস্থান হই5 অন্তস্থানে উড়়। নার। পঙ্গপাল 

কিন্গতি করে তাহ। আনা কাহাকেও বলির বুঝ্মাহবার দরকার নাঁ£। আনন অনেক রকমের ধড়ও দেখতে 

পাই; কিন্ত ইহারা দল বানয়। 'এক জানগ। হইছে অন্য জায়গায় উড়িয়। যার না। অঠএব ইহ1দগকে পঙ্গপাল 

বল যায় না। হারা বন্দ ঝড় বড় দলে এইরূপে উড়িয়! বাশ এবে হহারাও পঙ্গপাঁল হইবে । 

ধেনে! ফড়িউ ছাড়া আরও কয়েক গ্রাবার খড় কড়িও দেখতে পাওয়! ধায় । প্রার আকন্দ গাছে হলদে ও 

55055 সবুজ দাগ যুক্ত এক রকর্ম 

ফণ়ঙ থাকে । ৬৮ চিত্রে 

ভহাকে আরকিয়। দেখান 

ভরা | গঙ্গ! ফড়াঙের 

কথ! আমর প্রথমেই 

বলেয়াছি। ৬৯ চিত্রের 

ম5 সাদ। কাল ও সেটে 

নেব বড় বড় দাগ 

[ ওর়াল। এক রকম খড় 

৬৮ চিত্র ফড়িও। ফণ়উ অনেক গাছে 

দেখ! যায়। বেশীর ভাগ কাঁপা গাছের উপরেই থাকে । এহ সমস্ত বড় খড়ও দেখিয়। অনেকে পঙ্গপাল 

মনে করে। 
ভারতবর্ষে কেবল ছুই রকম 

পঙ্গপাল আছে । এক পঞ্চাব ও 

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এবং 

অপর বোস্বাই প্রদেশে । পঞ্জী- 

বের পঙ্গপালহ কখনও কখনও 

বাঙ্গাল। দেশে আসে । বোম্বাই 
প্রদেশের পঙ্গপাল কখনও বাঙ্গাল! 

- ৃ ৬৯ চিত্র--ফড়িও দেশে আসে না। নিমে পঞ্জা- 

৮২ 
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গঙ চিন্তে ধে ফড়িঙ 

পঞ্গপাল 'হইর| উড়ির! আসে । . দি ২০898558528, ১5 

ইহ! ছুই ইঞ্চিরও বেপী লম্বা... . ৭৩ চিন্র-_পঙ্গপাল। এ 

এবং প্র অর্ধ ইঞ্চি মোট! । ইহার গায়ে ও ভাঁনাতে কোথাও সবুজ রঙ বা সবুজ ডোরা নাই। ইহার রঙ 
লাল এবং ঘাড়ে কাট! কাট! দাগ আছে ও ডানার উপর কাল কাল ছাঁপ্কা ছাপ্ক! দাগ আছে। বাঙ্গাল! দেশের 

ফোন ফড়িঙের এরকম চেহারা নয়। 

সাধারণতঃ ইহারা রাজপুতানার পাহাড়ে জায়গায় এবং বেলুচিস্থান ও পারন্ত দেশের পাহাড়ের উপর থাঁকে। 
এই সমস্ত গরম স্থান ছাড়া ইহারা থাকিতে পারে না। অন্তান্ত ফড়িঙের মত মাটিতে গর্ভ করিয়া সেই গর্জে এক 
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৫০৭ রঃ 1৬ রঙ | বু দর 
ভু ঞ 

৭১ চিন্তর--পঙ্গপালের ডিমের গোছা ও ছানা। | 

এক রাশি ডিম পাড়ে। ৭১ চিত্রের নীচে ডান ধারে এক রাশি ডিম মাটি হইতে উঠাইক়| মাটি ঝাঁড়য়! দেখান 

হইছাছে। এক একটা স্ত্রী পতঙ্গ এইরূপে এক সঙ্গে ১০০ পর্য্যন্ত ভিম পাঁড়ে। ১৫1২০ দিনে 'ভিম হইতে যখন ছানা 

বাহির হয় তখন ইহার ডানা থাকে না। খোলস, ছাঁড়িতে ছাড়িতে ক্রেমে ডানা গজায় 1 4৯ চিত্রে ছোট বন 
ঞ্টী ছানা ফড়িও আকিয়া দেখান হইয়াছে: ছেটি বেলায় ইহারা লাঁফাইয় লাঁফাইর! চঙ্তো এবং প্রক.এক দলে 

্ গর সময় লাগে! ডান! 'ছইবার পর দলে. উড়িতে আয়ঙ্ক করে। বু ড় দূর বাহির. 

' মাঝে সবে গাছপালার বসে ও খাঁর 1. এইরপে- খাইতে খাইতে কৃখদও"কখনও বাঙ্গাল! রেখে আানে-এ আইযায়ে 

গাব যার) বাজালাঃদেশ ত্ত গরয-নয়. এবং আধিকাংণই জল! । সেই রয় খালাত দেশে, হার 1 28 ন্ ল 

'অনেকখাকে। ও বার খোলস ছাড়িবাঁর পর ইহাদের ডানা সম্পূর্ণ বড় হয়। অপূর্ণ ভাম। হইতে কী ২ সীস বা 
আগায় ৮ 
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পাড় দা।, পঞ্জবে ছার ছানাতে অনেক ক্ষতি কয়ে। বাঙ্গাল! দেশে ই, ছানা কখনও দেখাবার ন। এবং 

ছানা হইতে কোন ক্ষতি সন্তাবনা নাই । 

১ পষপাল আসিলে আমাদের দেশে শীক, ঘণ্টা, ঘড়ি, কসর প্রভৃতি বাজায় । বাজাইতে হয় বলিয়! বাজায়, : 

কেন বাঞ্গায় তাহার কীরণ অনেকে জানে না 1 শব শুনিয়া পঙ্গপাল সে জায়গায় বসে না। না বসিলেই ক্ষতি 

হ্র়ন!। এ্রক জায়গায় দাঁড়াইয়া! ছুই চারিজন লোকে এই রকম শব করে তাহাতে প্রায় ফল হয় না) অনেক 
স্থলে পঙ্গপাল বলিয়া! পড়ে। 

পঙ্গপাণ আসিতেছে জানিতে পারিলে সকলেই ভাঙ্গা টিন ব! কেনেস্তারা হাতে করিয়া গ্রামের সমস্ত 

মাঠ ও বস্তয় মাঝে মাঝে দীড়াইয়! খুব জোরে বাজাইতে হয় । বেড়াইয়। বেড়াইয়। বাজান ভাল। কেনেস্তার 
না পাইলে থাল! কসর যাহা পাওয়! যায় বাঁজাইয়া খুব শব্দ করিতে হয়। ঢাক বাজাইলে, গেঁটে ও বন্দুক 

আওয়াজ করিলে, মাঝে. মাঝে আগুন জালিলে, কিম্বা! যাহাদের কোন রকম বাজনা জোটে না তাহার 

ধরে সাদ! কাপড় উড়ায় তাহা! হইলেও প্রায় পঙ্গপাল বসে না। পঙ্গপাল উড়িয়া আসিতে আসিতে এবং 

না বসিতে বসতে এই রকম শব্দ করিতে হয় । দলের আগে যে সকল ফড়িউ আসে তাহারা যদি বসিয়! পড়ে 

তবে সমস্ত পাঁলই বসিয়। যাওয়। সম্ভব। বসিয়। পড়িলেও নিশ্চিন্ত থাকতে নাই। শব্দ করিতে হয় এবং 

পঙ্গপালের মধ দৌড়াইয়! দৌড়াইয়! ছুই হাতে কাপড় লইয়া ইহীদগকে কাপড় দ্বারা আঘাত করিতে হয়| 

এই রকম করিলে অনেক সমর পঙ্গপাল সঙ্গে সঙ্গেই আবার উড়িয়। পালায়। পঞ্গপাল আ'সলে চুপ করিয়। 

বন্দয়। থাকিতে নাই । ঝীঁট। ছ্বার আঘাত করিয়। কিম্বা জাল দিয়! ধরিয়া মারা প্রভৃতি নানা উপারে 

ইহাপ্দগকে খুব বিরক্ত করিতে হয়, তাঁহ! হইলে সমস্ত না হউক অনেক ফসল বায়! যায়। তাহা না করিলে 

সব শেষ করয়। চলিয়। যায় । কাক চিল প্রতি অনেক পাখী পঞ্গপাল ধরিয়। খায়। কোথাও কোথাও 

মানুষেও ইহান্দগকে ভাজিয়। ও সিদ্ধ করিয়া! খায় বলিয়! গুন| যায়। কেহ কেহ বলে ভালুকেও খুব 

পঙ্গপাল খায়। 

কুস্সেক্চডী অন্নিষুক্গাল্সী ক্কািনন পক্ষ পতজ্ছ। 

(১৭শ চিত্রপট |) 

ধানের মরিচ পোকা, শশ। কুমড়ীর পোকা, ভোমরা ও কাটালে পোকার পাত! খাওয়ার কথা পূর্বেই 

বঙ্স। হইয়াছে । আরও অনেক এই জাতের পোৌঁক! আছে যাহার! গাছের পাতা খাইয়। অনিষ্ট করে। 

১৭শ চিত্রপটের ১২ ও ৩ চিত্রে যে সাদা, সবুজ ও মেটে রঙের পোকা দেখান হইয়াছে ইহার! কাপাস 

অর়্হর শীম প্রত্ৃতি আরও অনেক গাছের পাঁতা খায়। বেশী হুইলে বিশেষ অনিষ্ট করে। ইহাদ্দিকে মার! খুব 

সহজ। গীছের নীচে একট! কাপড় কিনা উপ্টা করিয়া ছাতা ধরিয়া গাছ নাড়া দিলে সকলেই গাছ হইতে কাপড় 

কিন্বা ছাতার মধ্যে পল্ড়য় যায়, তার পর কেরা্সিন মিশ্রিত জলে ফে'লয়! মারিতে হয়। 

১৭খ চিত্রপটের ৪ চিত্রে যে ছোট পৌঁক পাতা খাইতেছে এই রকম ছোট পোকা অনেক রকমের আছে। 

কাহারও রঙ কাল বা নীল, কাহারও লাল, কাহারও গায়ে ফোঁটা ফৌট। দাগ আছে। সকলেরই আবার 

ৃ ছোট এবং সকলেই খুৰ লাঁফাইতে পারে। ইহাদের কাছে ন৷ যাইতে যাইতে লাফাইয়া অন্য গাছে যাইয়া বসে। 

ইহার! পাতায় ছোট ছোট ছিত্র করিরা খায়। ইহাদের খাওয়! দেখিলেই ধরা যায়। এক এক সময় ইহাদের 

(সংখ্যা খুব বেনী হয়।, তখন পাতা খাইয়া ক্ষতি করে। ইহার! ধান যৰ গম প্রন্থতি মাঠের ফফল এবং আলু 

(বেখণ ইত্যাধি খায়। 
০ 



৯২ ফসলের পোকা | 
সদ ৬ ৯ আক লাগত শি পেশি পাপী পিটিশ 

ধান যব গমের উপর ভ্রুতগতিতে পৌকা ধা থলে টানিয়। ইহাদিকে ধরিয়। মারা খুব সহজ। থলে একটু 

কেরাঁসন তেলে ভিজাইয়া লইতে হয়। বেগুণ প্রভৃতির উপর সেঁকে। বিষ ছিটাইয়! দিলে বিষ খাইয়! মরে। 

ফুলের কাচ পোঁক।, ধানের কাচ পোকা বা বড় ঘোড়। পোকার কথ! পূর্বেই বলা হইয়াছে । ১৭ চিত্র 

পটের ৯ চিত্রে যে গীঠে হলদে ডোরাধুক্ত কাচ পোকা আবিয়! দেখান হইয়াছে শ্রাবণ ভাদ্র মাস হইতে অগ্রহায়ণ 

পৌধ পর্যাস্ত উহাকে প্রায় সব জায়গাতেই দেখিতে পাওয়। যার । দলে দলে আসিয়! লাউ কুমড়। শসা, টেঁড় 

কাপাপ প্রভৃতি অনেক গাছের ফুল খাইয়। দেয়। ইহারা কম উড়ে এবং সহজেই ধরা যায়। হাত জালে করিয়া 

ছোট ছোট ছেলেরা সহজেই ধরিয়৷ কেরাসিন মির হ জলে ফেলিয়! মারিতে পারে । এমন করিয়। যদি ধোয়। 

দিতে পারা যায যাহাতে খৌয়। গাছে লাগে ভাহা হইলে ইহাহা পালায় । 

উই । 

উই মৌমান্ছ ও পিঁপড়ে মত দূল বদ্ধ হরা থাকে । নিষ্নলিখত কমেক প্রকারে উই লইয়। দল 
গঠিত হয় । 

১ম_রাশী উই | ইহাঁর চেহারা ৭২ চিত্রে দেখান হইয়াছ। ইত পেট সর্বস্ব । মাখা ও পা ছোট। 

নি চিত নি পেট্ ২'৩ ইঞ্চি পর্যস্ত লম্বা হয়। ইহার কাজ 

০:১১, কেবল ডিম পাড়া | দিনের মধ্যে ৭০৮০ 

ভাজান ডিম পাড়ে ঝলনা! শুনা যায়। 

রাণী দণ গড়ে এবং পে সেই দলের কর্তরী। 

| রানীকে মারিয়। দিলে উইএন্র দল ছোঁড় 

ন২ চিন_ পা উই। ভঙ্গ ভইয়। নষ্ট হয়৷ যার । 

*য_-+5কগুলি ছান: উই | তভাদত কেহ কেহজ্ী উই ও কেহ কেহ পুকঘ উঠ | ইহাদের ডান| গজায় 

এবং ইভাতাই রাষ্ট্র প। বাদণ! পোকা হইয়। বাহিত | ৬ চিরে বাদল। পোক। দেখান হইরা্ছ। অনেক 

বাদল! (পাবাঁ-কষ্ট বাঁক পাখী, বেউ, ব19 বড়াল, টিকটি, গিরগিটি গ্রভৃতি ধরয়। খাহর। কেলে। যাহা বা'চয়া 

যায় ভাহাদে। ডান! সয়! বা! ভ্ত্রী ও পুরুষ উই এই সদয় সঙ্গম কর। সঙ্গমে? পাস্ত্রীউই বাসার ফিরিয়। 

যায কিন্বা আবার নিজেই নৃতন একট।| বাঁপ। পঞ্চন করে। এই সমর ইভা? পেট ফুলিয়। বড় হয়। ইহাই ডিম 

ফুটিয়। উইএর দল হয এবং ইহ| নিজে রাণী হইয়া থাকে | রাণী উই দলের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রকারের সকল 
উইএন্র মাত। | 

৩ম়-প্লৈনিক উন্ঠ। হভীদের বড় বড় দুইটা দাঁড়। আ'ছ। ইহা চিত্র ৫ চিত্রের বাম ধারে দেওয়! 

হইয়াছে । ইহার কাঁজ পাহাা দেওয়! এবং দলকে শক্র হইতে রক্ষা করা। ইহাদের কখনও ডান! 

হয় না। 

উর্ঘ-_অনুচর উই । ইহার চেহার। & চিত্রে ডান ধারে রহগাছে । আমন| সচাচর ঘষে উইকে দেখিতে পাঁই 

তাহীণাই অনুচর উঠ । ইহা দলের চাকর। ইহার। বাস। প্রস্তত করে, খাঁবার মৌগাড় করে, রাণী যে ডিম 

পাড়ে সেই ডিমের ও ছান| উইদেও যত্র করে। দলের সমস্ত কাজ কর্মী ইহারাই করে। ইহারা নপুংসক এবং 
ইহাদের কখনও ডান। হয় ন|। দলের মস্যে ইহাদের সংখ্যাই বেশী। ইহারাই আকৃ যব গম আলু ইত্যাদি নষ্ট 

করে, গাছের শিকড় কাঁটিয়। গছ মারয়। দের, ঘ? দরজা কাঠ খাইয়! দেয়, কাগজ, চামড়। প্রভৃতি যাহ! পায় 
তাহাই ন্ করিয়! দেয় । 

উই আলোক ভালবাসে না। প্রায়ই মাটির ভিতর দিয়া যাতায়াত করে; কিন্বা মাটি দিয়া রাস্তা 



সাধারণ অনিষ্টকারী পোকা । ৯৩ 

ঢাকিয়! স্থড়ঙ্গ প্রস্তত করে এবং এই স্ুড়লের ভিতর দিয়। যাতায়াত করে। উই মাটিতে ঘর করিয়! থাঁকে। 

ইহাদের ঘর্ন কখনও কখনও সরজমিন্ হইতে ২1৩ হাতেরও বেশী উ“চু হয়। ইহাঁকেই বন্ধক বা উই টিপি কহে। 
প্রায়ই বাস! মাটির অনেক নীচে থাকে । উইএর ঘনে এক রকম ঝাঁঝর। স্পঞ্জের মত তাল তাল জিনস দে'খতে 

পাওয়। যায়। ইহার মধ্যে ডিম ও ছান| উই থাকিতে দেখা যায়। খাবার যোগাড় করিবার জন্ত উই বাস! 

হইতে বহুদুর পর্যাস্ত বাইয়। থাকে । যেখানে উই দেখ! বায় সেখান হতে বাস! হয়ত অনেক দুরে । 
উই যখন জিনিস খাইয়! প্রার নষ্ট করিয়া দেয় তখন উই ধরিয়াছে বলিয়া জান! ঘাঁয়। উইএর উপদ্রব 

হইলে বদি উহাদের বাঁস। খু'জিয়া পাওয়া যায় তবে খুঁড়ি! বাসা ও বাসার সমস্ত উই বিশেবতঃ রাণী উইকে নষ্ট 
করিয়। দেওয়াই সবচেয়ে ভাল উপায় । ন| খুঁড়িলেও কফেরাসিন তেল ঢালিয়! দিয়! ঘরের মুখ বন্ধ করিয়! দিতে 
হয়। কিন্ব। খুব বেণী পরিমাণে গরম জল ঢাঁলিয় দিয়! বাসা ন্ট করিয়। দিতে হয় । 

ঘরের মেজেতে মদি'বেণা ক্রিয়। সেঁকে! কিন্ব। হরিভাল জলে গু'লয়। এমন করিয়। ঢাঁলর। দেওয়া! যায় যে 

সব জায়গায় সেঁকে! ও হরি ভীল পড়ে তবে সে মেজেতে কখনও উই হয় না। পাক! ঘরের এক থান ইটের নীচে 

এবং কাচা ঘরে মাটিন কিছু নীচে সেক! ও হরিভাল দিত হয়। তবে দেওয়াল বহিয়া উই আসতে পারে। 

সে সময় উহাদের দরান্তায় ব! গ্রবেশ দ্বারে বেরা'মন দিতে ভয় । ঘ7রর খুটা ইতা,দর কাছে আল্কাণ্রা মাখাইয়া 
দিলে অনেকদিন উই লাগ না। সেঁকো বা হরিগল মাখাইর! দিলে উই ধরে না) যেখানে সেকো থাকে 

সেখানে উই বায় না। নিম্নলখিত উপায়ে সেঁকোর জল করিয়া সেই জল লাগাইতে হয়। ১ ভাগ সেঁকো ও 

৪ ভাঁগ সোড! একত্রে কতকট| জলে মিশাইর! বতক্ষণ ন| গলে ততক্ষণ আগুনে ধুটাইতে হয়। ফুটাঈয়া যত 

থাকে ভার ৩০ গু৭ জল মিশাহয়। লষ্টগে্ সেকোর জল হইল | বাগানের অনেক গাছে উই লাগে তখন কি করিল 
উপকার হয়, পুন বলা হহয়াছ। 

ফসলের ক্ষেতে উহ লাগিলে ক্ষেতে জল সেচিধার সময় নালার সুখে জর সঙ্গে একটু কেরাসিন মিশ্রণ 

ব! কেরাঁগিন তেল, কিস্বা ক্রডঅয়িল ইমলসন্ ধিশ্ব। ফিনা্ল কিম্বা তামাকের জা মিশাইয়। দিতে পারিলে 

উপকার হয় । একট। টিনে বিশ্ব! হাড়িঠে এ সমস্ত জিনিপ রাখতে হয় এবং টিন ব| হাড়কে নালার জলে 

বসাইয়। দিতে হয় এবং নীচে এমন এবটী ছোট 'ছদ্র করিয়। দিছে হয়, যাহাতে এ? সব জি'নস অল্প অল্প বাহর 

হয় ও জলে মিশে । পুটুলি বাধিয়া তু'তে নালার মুখে রাখয়া দ্রিলেও উপকার হয়। কেরা'সন তেল, তুঁতে 

গ্রভৃতি জলে সঙ্গে যাঁঈয়। মাটিতে বসে তাহ! হইলে উই পাশাইয়! যার। গুজরাটে লঙ্কার ক্ষেতে উই লাগিলে 
এই রকমে জলের নালার মুখে ্লেড়ির খোল, শিমপাতা, আকন্দ পাতা ও সোঁর গৌঁজ। এক সঙ্গে বাটি! রাখয়া 

দেয়। কখনও কখুনও বেণী করিয়। পড়ন্ত বা সরিষার খোল দিতে পারিনেও উপকার হয়। 

জমতে শুকান গোবর ও মহ্ষ ছাগল প্রভৃতির শুকান নাদী দিলে প্রায় উই লাগে। উই প্রথমে সার 

খাইতে আসে তার পর সার ফুরাইলে ফসল নষ্ট করে। সারকে উত্তমরূপে পচাইর। জমিতে দিলে আর সার হইতে 

উইএর ভয় থাকে না । 
অনেক জায়গার লোক বলে মে আম গাছ মোটা! হইতে,ছ না তাঁহার ছাঁলের উপরট। যদি উই খাইয়৷ দেয় 

তাহ! হইলে গাছ মোটা হয়" এই জন্য এই গাছের সমস্ত গুঁড়িতে খড় ব। বিচালী জড়ায়! তাহার উপর কীচ। 

গোবর লেপির! দের । উই লাঁগিয়! গোবর ও খড় খাইয়। ছাঁলের উপরটাঁও খাইয়া দেয়। ইহাতে গাছ মোটা 

হয় কিনা বল! যায় না । তবে অনেক স্থানেই দেখ যায় উই লাগিয়। বড় বড় গাছ মারিয়৷ দেয়। শিকড়ে 

লাগিলে গোড়ার মাটি কতকট। খু'ড়িয়! কেরীসিন বা ফিনাইল বা তুঁতের জল দিলে উই পালায়। শু'ড়তে 

কেরা সিন, ফিনাইল ব! ক্রড অনিল মাখাইয়। দিলে উই লাঁগে না । নিম্নলিখিত জিনিস মাটি হইতে দেড় হাত 
উপর পর্য্স্ত গুঁড়িতে.ভাল করিয়। মাখাইয়! দিলেও উই লাগে না। 
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না রা ত্লেকে চভাগ, বি ২ ভগ, শগখর হস্থাগি ও রেডি টি 

খোঁজ হ ভাগ ই ফলকে 'ওাড়। করি আক সঙ্গে মিশাইর ১৪ দিন 

উলে ভি বহাখিতে ছয়: তার গর. জব মিশাইয়! সামান্ত ক্সাটা 

থাকিতে আখাইয দিতে হয়| মা িশাইরা পাতা থা দত কমি 

রিল সার ত্র 1. 

| লাল '্পিঞ্পড়ে | 

এক রকম লাল লম্বাধরণের পিপড়ে ও উইএর মত কলি প্রভৃতির 

শিকড় খাইয়। গাছ মারিয়। দেয়। ইহারাও মাটি্ন নীচে ঘয করিয়। 

থাকে। ৭৩ চিত্রে বড় করিয়া! এই পিঁপড়ে দেখান হইয়াছে। ইহার 

স্বাভাবিক আকার মাঁরখাঁনের চিত্রের মত। ইহাদের পুরুষেরা দে'খতে 

বড় বড় বোলহার মত হয় এবং কখনও কখনও উড়ম়া আলোন কাছে 

কআঁসে। জলের সঙ্গে ফিনাইল, কেরাঁসিন ইত্যাদি মিশাইয়। গোড়ায় 

দিলে ইহারাও পালায় । 

লাল মা | 

৭ চিত্তর--লাল পিপড়ে। 

কখনও কখনও দেখ। যায় অনেক গাছে পাতা কৌক্ড়াইয়। শুকাইতেছে কি্ব। পাতার উপর অনেক 

৭৪ চিত্র--লাল নাকড়স!। 

ক্রডঅয়নিল ইমাল্সনের ব! স্তানিটারী ফ্ল;ইডের ব! কেরাদিন মিশ্রণের জঙ এক পোর্সা গন্ধক উত্তমরপে খু ড়াইয়। 

| রশ, পাতার উপর ঝারি পিছ্কারী ঝ! দষকলের হবার! 

.. পীর হইলে যদি রাতের শড়ার সহিত গন্ধ মিশাইয়া, 

ছোট ছোট কাঁল হল্দে ও সাদ। দাগ হইয়। পাত! 

গুকাইতেছে। ভাল করিয়৷ দে'খলে পাতার 

উপর সরু মাঁকড় সার জাল রহিয়াছে দেখ! যাইবে 

এবং জালের মধ্যে অনেক ছোট ছোট লাল 

মাকড়সাও দেখ! যাইবে। মাকড়সার খুব 

ছোট এবং লাল বিন্ধুর মত দেখায়। জাল 

দেখিয়াই ধরা যায়। ৭৪ চিত্রে এই মাকড়সাকে 

বড় করিয়। দেখান হইয়াছে । এই মাকড়সারাই 

সরু ছিদ্র করিয়! পাঁতার রস খায় এবং এইরূপে 

কাল হল্দে ও সাদ! দাগ করিয়! দেয় ও পাতা 

শুকাইয়! দেয়। গন্ধক এই মাকড়সার পক্ষে 

মহৌষধ । এক টিন অর্থাৎ ২০.সের আন্দাজ 

ছিটাইতে পারিলে মাকড়সার! মরিয়া যায়।  সামান্স জার- 

এই গুড়! আলাইয়! এমন ভাবে ধোয়। দিতে পারা খায় 

, ষে রো খাতার লীগে, ' তাহ! হইলেও আঁফড়সার রে ] কাপড়ের স্ বের রি লাই পার টিন 

শা বা ছিলে ইজ দে 
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শননন্বিহস্ণ ন্িজ্েল 1 

গাহ্স্থ্য পৌর । 
গোলাজাভ শম্েজল পোকা। 

(১৮শ চিত্রপট ।) 

মটর, ছোলা প্রভৃতি কলাই যখন শুকাইয়। ঘরে রাখ| হয় তাঁহাতে পোকা লাগে সকলেই জানে । ১৮শ 

চিত্রপটের ১ চিত্রে যে কঠিন পক্ষ পতঙ্গ দেখান হইয়াছে যাহারা দেখিয়াছেন, তাহারাই ইহাকে চিনিতে পারিবেন ) 
ইহাই সেই পোকা! | ইহাকে অনেক বড় করিয়! দেখান হইয়াছে । ছোল! মটর গ্রভৃতি পাইলে ইহার! তাহার উপর 
ডিম পাঁড়ে। ১৮শ চিত্রপটের ২ চিত্রে মটরের উপর যে ছুইটা ঠিসির আকারের সাদ! সাঁদা ডিম দেখান হইয়াছে, 

ইহাই এই পৌঁকার ডিম। যে ছোলা মটরে পোকা! ধরিয়াছে হাতে লইয়া দেখিলেই চাদের উপর এই রকম 

অনেক 'ডম দেখিতে পাওয়া যাইবে । ডিম ফুটিলে কীড়া বাঁহরে আসে না। ডিমের ভিতর দিক হইতেই সি 
কাটিয়া কলাইএর মধ্যে ঢুকিয়! খাইতে থাকে । এই সময় ভাঙ্গিয়া দেখিলে ১৮শ চিত্রপটের ৩চত্রে যে কীড়া দেখান 
হইয়াছে, কলাইএর মধ্যে এই রকম কীড়া দেখিতে পাঁওয়! ষায়। কীড়া বড় হইয়। কলাইএর ভিতরেই পুহ্বলি হয়। 

পুতলি হইবার পূর্ধ্বে একটা বড় ছিদ্র করিয়! রাখে এবং & ছিদ্রের মুখটা কলাইএর ছাল দিয়! ঢাকিয়। রাখে । এই 
সময় কলাই লইয়া যদি ভাঁল করিয়| দেখা যাঁয়, তবে বুঝা! যাইবে যে ছালটীকেও ভিতর হইতে গোল করিয়! 

কাটিয়। মাত্র ছিদ্রের মুখটাতে ঢাকনার মত লাগাইয়। রাখিয়াছে। পতঙ্গ এই ঢাকনাটাকে ভিতর হইতে ঠেলিয়। 
বাহির হয়। পোকা ধর! কলাইএর উপর এই জন্ত বড় বড় ছিদ্র দেখা যায়। 

তেঁতুলের বীজেও একট রকম এক গ্রকান পোঁক! লাগে । তাহারাও এইভাবে ডিম পাড়ে ও খায়। তবে 

তাহার! পুত্তলি হইবার সময় প্রায় বীজ হইতে কতকটা| বাহুর হইয়া বীজেন উপরেই একটী সাদা গোল গুটা প্রস্তুত 

করিয়৷ সেই গুটার মধ্যে পুন্তলি হয় । 
স্থপারীতেও এই রকমের পোক। লাগে । তাহার! স্ুুপারীর নাভিতে বা নাইএর ভিতর ডিম পাড়ে এবং 

এই রকমেই ভিতরে যাইয়| কুরিয়। কুরিয়। খায় । শুষ্ক মাছেও এই রকম পোক| ধরিতে দেখা যায়। 

১৮শ চিত্রপঠের ৪ চিত্রে যে কঠিন পক্গ পতঙ্গ দেখান হইয়াছে, ইহার! শু তামাক, চুরুট, হলুদ প্রভৃতি 
ঘরের অনেক জিনিসখায়। এই সমস্ত জিনিস পাইলেই পতঙ্গ তাহাদের উপর ছোট ছোট ভিম পাড়ে । ৭1৮ দিনে 

ডিম হইতে ফুটিয়া কীড়া সি'দ কাটিয়! খাইতে থাকে । ইহার কীড়া এই চিত্রপটের ৩ চিত্রের কীড়ার মত। ১ মাস 

কি কখনও দেড় মাস খাইয়। কীড়! হলুদ, চুরুট গ্রভতির ভিতরেই পুলি হয়। ৯১০ দ্দিন পরে পুত্তলি হইতে 

পতজ হুইয়। আবার ডিম পাঁড়ে। পোকা ধরা চুরুটে মে ছিদ্র দেখা যায়, পতঙ্গেরাই এই ছিত্র করিয়া বাহিরে 
আমে । পোকা ধর! হলুদেও ছিদ্র দেখা যায় এবং ভিতর হইতে অনেক গুঁড়া হলুদ বাহুর হয়। এই গুড়ীর 

লহিত পোকার বিষ্ভাও থাকে! 

“ঢেলে পৌকা” সকলেরই চেন! সম্ভব | ১৮শ চিত্রপটের ১১ চিত্রে ইহাকে বড় করিয়! দেখান হইয়াছে। 

ইহার শুঁ'ড় দেখিয়া সহজেই বেশ চেনা যায়। ইহা চাউল গম মন্ক! প্রভৃতি অনেক শস্তই আক্রমণ করে। 
চেলেগোকা! শুঁড়দিয়া কুরিয়! ভুরি! চাউলে ও গমে ছোট ছোট গর্ত করিয়া এই গর্তের ভিতর ভিম পাড়ে। 
“স্ডিষ গুঁটিলে কড়া ভিতরে খাইতে থাঁকে এবং চাউল ও গমকে ফৌপর। করিয়! দেয়। এই সময় চাউল ও 
দায় জারির দেখিলে ৭৫ চিত্রের সভায় সার! সাধা কীড়া দেখিতে পাওয়! বার । বড় হইয়! চাউল ও গমের ভিতরেই 



৯৬ , ফসলের পোকা । 

পুত্তলি হয়, ৭৬ চিত্রে পুত্ুলি দেখান হইয়াছে। তার পর 

পতঙ্গ অর্থাৎ আমর| যাহ! দেখিতে পাই সেই চেলে পোকা! 

হইয়| ছিদ্র করিয়! বাহির হয় । 

১৮শ চিত্রপটের ১২ ও ১৫ চিত্রে যে পতঙ্গ দেখান 

হইয়াছে ইহারাও চাউল গম প্রভৃতি খায়। গুঁড়া চাউল, 

৭৫ চিত্র-চেলে পেকোর কাঁড়।। ৭৬ চিত্র--চেলে পোক'র পুন্তলি। 

আটা, ময়দ। গ্রভৃততও উহ্থারা আক্রমণ করে, এবং এই সকল জিনিস হইতে বিস্কুট প্রভৃতি হাহ! প্রস্তুত হয় 

ইহার। সে সমন্তও খায়। মনুয়। বা মোৌলেও অনেক দেখ|। গিয়াছে । ইহারাও এই সমস্ত জিনিস পাইলে 

তাহার উপর ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিয়। কীড়। খাইতে থাকে । এই চিত্রপটের ১৪শ চিত্রেবে কীড়া বড় 

করিয়। দেখান হইয়াছে ইহাদের কীড়। দেখিতে এইরূপ । কীড়। খাইয়। বড় হইলে এই সমস্ত জিনিসের 

মধোই পুন্তলি হয়। চিত্রপটের ১৩শ চিত্রে পুত্রলির চেহার| দেখান হইয়াছে । 

ঘরে বা গুদ।মে ধান রাখিলে তাহাতে সুরুই লাগে সকলেই জানে । জ্ুুরুই এক রকম ছোট প্রজাপতি । 

১৮শ চিত্রপটের ৮ চিত্রে উহাকে বড় করিয়। দেখান হইয়াছে । ধানের উপরে এক একটা প্রঙ্গাপতি ১৫০ পর্যাস্ত 

ডিম পাড়ে । ডিম অতি ছোট, শুধু চোখে দেখা যায় না। ৬1৭ দ্রিন পরে ডিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়াঁরা সরু 

সিদ কাটিয়। ধানের ভিতর ঢোঁকে এবং চাউলটা খায়। সমস্ত চাঁউলটা খাওয়। শেষ হইতে হইতে ২০1২৫ দিনে 

কীড়। বড় হয়। ১৮শ চিত্রপটে ৭ চিত্রে ধানের উপর কীড়াকে বড় করিয়! দেখান হইয়াঁছে। কীড়। বড় 

হইলে শুন্ত খোসার ভিতরেই পুভুলি হয়। পুলি হইবার পুর্ব্বে খোসাতে একটা ছিদ্র করে এবং ছিদ্রের মুখ 

একটা পাহ্লা পর্দায় বন্ধ করিয়। রাখে । পুন্তলি হইবার ৮1৯ দিন পরে প্রজাপতি ৰা স্থরুই হইয়া এই পর্দা ভেদ 

কর্িয়। বাহির হয় এবং আবার ডিম পাড়ে । ধানের গোলায় অনেক সুরুই উড়িয়! বেড়ায় দেখ! যায় । 

চাউল, গম, আটা, ময়দা, সুজি, 

গুঁড়া চাউল, ভাঙ্। চাউল, বেসন 

প্রভূ'ততেও সুরুই লাগে । স্ুরুই 
এর কাঁড়া এই সব জিনিসের দান! 

মুখের লালার দ্বারা জড়াইয়! বাস 
প্রস্তুত করিয়। এই বাসার ভিতরে 
থাকে এবং উহার ভিতরেই পুন্তলি 

হয়। ৭৭ চিত্রে বাম ধারে উপরে 
কতকগুলি এই রকম ময়দার বাঁস। 

দেখান হইয়াছে । তাহারই নীচে 



গার্হস্থ্য পোকা । ৯৭ 
সস ৩০ ৫ রা সপ সপ এ ০১০৮০ পর 

কীড়াকে বড় করিয়। দেখান 'হইয়াছে। ডানধারে নীচে পুন্তলি এবং উপরে প্রজাপতি রহিয়াছে । তেঁতুল আমসত্ব 
প্রভৃতিতে এবং শুকাঁন তামাক ও চুরুটেও সুরুই লাগে। 

উপর উক্ত সমপ্ত জিনিস যখন ক্ষেতে থাকে তখন পোক! লাগে না। ঘরে আনিয়া রাখিবার 

পর এই সমস্ত পোকা দেখ! দেয়। প্রথমে পোকার! এই সমস্ত জিনিস পাইলেই তাহার উপর ডিম পাঁড়ে। তার 
পর খাইয়া খাইয়! পোঁকাদের ৰংশ বাড়য়। যায়। অতএব এই সকল জিনিস যদি এরূপে রাখিতে পারা যায় 

যাহাতে পোকার! তাহাদের উপর ডিম পা'ড়তে না পারে তাহ! হইলে পোঁক1 লাগিতে পারে না। 

ক্লষক পরিবার পরবতসর বীজের জন্য যে ধান কলাই গম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়! রাখে সেই সকলে পৌক 

লাগিয়! বীজ নষ্ট করিয়! দেয় । কৃষকের! প্রায় হাঁড়ির মধ্যে বীজ রাঁখয়। থাকে এবং হাঁড়ির মুখ ঢাকা 
রাখে । ইঠতে বাছুরের পোক। হাঁড়ির ভিতর যাইয়া ডিম পাড়িতে পারে না । কিন্তু মদি হাঁড়িতে রাখিবার 

পূর্বেই পৌকার। ডিম পাড়িয়া থাকে কিন্ব! বীজের সঙ্গে ২1৪টা পোক! হাঁড়ির ভিতর ঢুকিয়া বায় তাহা 
হইলে শ্টাড়ির মুখ ভাল বন্ধ থাকিলেও পোকার! খাইতে থাকিবে এবং তাহাদের বংশ বাড়িয়া! সমস্ত 

বীজ ন্ট করিয়। দিবে । বাঙ্গালা দেশের অনেক জায়গাতেই মরাই কিনব: পু'ড়োর ভিতর ধান চাউল রাখ| হয় । 

এনরূপে ভরিয়া কাঁখ। হয় মে পোকার। চল। ফের! করিবার স্থান পায় ন।। এই জন্য মরাই পৃড়োতে প্রায় 

পোকা লাগে না। কোথাও কোথাও মার্টর নীচে গর্ত করিয়! ধান কলাই প্রন্থতি রাখে । গর্তের মুখ বন্ধ 
করিয়। রাখা হয়। কোথাও কোথাও মাটির দেওয়াল চ19ইয়! চড়াইয়া মরাইএর মত কর! হয়। বেহার 

অঞ্চলে এই মাটির মরাইকে কোঠী বলে। কোঠীর এক ধারে নীচের দিকে হাহ ঢুকাইতে পারা যায় এমন 
একটা ছোট. ফুকর থাকে, সময় মত শশ্ত বাহির করিতে পারা যার । কোঠী ভরিয়। উপরটাও মারি দ্বার 
বন্ধ করিয়া দের । ' কোখাও ধান ইত্যান্দ রাখিবার জন্য গোল কিম্বা চারিকোণ। ঘয প্রস্বত করে এবং 

একধারে দেওয়ালে একটা ছোট দরজ| রাঁথে। ইহাকে “হামার” বলে। কোঠীতে ও হামারেও পৌঁকা ধরিতে 

দেখ। যায়। 

যেকোন উপায়েই শম্ত রাখ। হউক পোকার! যদি আপসয়া ডিম পাড়িতে পারে তবে সে শস্তে পোকা 

লাগিবেই। এমন জায়গায় রাখিতে হয় যেখানে পোকা ঢুকিতে পারে না । এক দিন খোল! জায়গায় পড়িয়া 

থাকিলে কখন পোক| আসিয়। ডিম পাড়ে জানিতে পার। যার না। ইড়িতে বা জালাতে তলে উপরে 

নিমপাত। বা! লস্ুন রাখিলে পোকা! ধরে ন! বলিয়া শুন! যায়। 
যেখানেই রাখ! হউক মাঝে মাঝে শন্তাদি বাহুর করিয়! পাত্ল!। করিয়! বিছাইয়া রৌদ্রে দিলে 

উপকার হয়। এমনূ ভাবে বিছাইতে হয় যেন নীচের শস্তও গরম হয়। রৌদ্রে দিলে পোকার৷ পালার ৷ যদি বেশী 

গরম হয় তাহা হইলে ডিম এবং শস্তের ভিতরের কীড়াও নষ্ট হওয়| সম্ভব । বেশী গরম ন। হইলে ডিম ও কড়া 

যেমন তেমনই থাকিয়! যাওয়| সম্ভব । পোৌঁক1 হইলে ঘন ঘন রৌদ্রে দিয়! পোঁক। তাড়াইতে হয় । পোঁকাদিগকে 
যদি মারিতে পারা যায় তাহা হইলেই ভাল হয়। কারণ ঘরের দরজায় বা অঙ্গনে শন্ত শুকাইতে দেওয়। 

হয়। ন| মারিলে পোকারা শশ্ত ছাড়য়। ঘরেই আশ্রয় লয়। পোঁক! বেশী হইলে চালুনী দ্বারা চা'লয়া 

কে়াসন মিশ্রিত জলে ফেলিয়া মারতে হয়। শশ্ত রৌদ্রে দিলে যখন শশ্ত ছাঁড়িয়৷ পালায় তখন ঝাঁটা স্থারা 

জড় করিয়াও মার। যার 

আগুনের উত্তাপে মদি কলাই ইতি গরম কর! যায় তাহা! হইলে ডিম, ভিতরের কীড়া এবং পতঙ্গ সমস্তই 

মরিয়| যায়। কিন্তু বীজকে এইরূপে আগুনে গরম করিলে সে বীজে আর গাছ হয় না । বে শম্ত বীজরূপে ব্যবহৃত 
হইবে না তাহাকেই আগুনে গরম কর! চলে । 

কার্বন বাই সালফাইড, নামক এক প্রকার্ তরল পদার্থের গণাস দ্বার বীজ' ইত্যাদি যে কৌন গোলাজাত 
১৩ 



৯৮ ফসলের পোকা । 
স্কিন ৪৩১৪ ৬ ০৮ দিন সদ জপ পাশ শা সপ শাশসপ সপরর দ শু া পার ৮৮ চাল শখ 

জিনিস শুদ্ধ করিয়। লইলে পোৌঁক| ডিম কীড়! ইত্যাদি সমগ্ত মরিয়া যায়। মূল্যবান ছুশ্রাপ্য বীজ ইহা 

দ্বারা শুদ্ধ করিয়। রাঁখা ভাল। শুদ্ধ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে এমন 'জায়গায় রাখিতে হয় যেখানে পোকা পৌছিতে 

পারে না। শুদ্ধ করিলেও যদি খোল৷ জায়গায় রাখ। হয় তাহা হইলে আবার পোঁক! লাগিতে পারে। এই 

গ্যাসে বীজ নষ্ট হয় ন। এবং যে শস্ত এই গ্যান লাগান হইয়াছে তাহ! খাইলে কোন ক্ষত হয় না। 

হাঁড়ি কিন্বা জাল! কিনব! কাঠের বাকৃস কিন্তু! গুদাম ঘর যাহা! এমন করিয় বন্ধ করিতে পার! যায় যে কোন 

রকমেই হাওয়! বাহির হইতে পায় না! তাহা'তেই এই গ্যান দেওয়। চলে । 

১ মণ ১০ সের বীজ বা শস্তে জন্ত এক আউন্স ব! অদ্ধ ছটাক কার্বন বাই সাল্ফাইড্ আবসশ্ুক হয়। 

হাঁড়িতে ব| জালাতে এই হিসাবে ব্যবহার করিতে হম । 

১৫ ঘন কুট স্থানের জন্ত এক আউন্দ বা! অর্থ ছটাঁক কার্ধন বাই সাল্ফাঁইড, ব্যবহার করিতে হয়। 

বড় ঘরে, বাঁক্সে বা! টিনে ব্যবহার করিতে হইলে এই হিসাঁবে ব্যবহার করিন্ডে হয় | ২৭২ ম গ বীজ ব। শস্যের জন্ 

৮ ছটাঁক হইতে ১২ ছটাক পর্যান্ত কার্বন বাঁই সালকাইড.দরকার। 
রাহাত ৬৫ ররর ররর হারা সস». 

পর পরি সপ শট প সপ শী পপি পপ শা স্পি পপ সপ আপ পচ 
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৭৮ চিত্র। ৭৯ চিত্র। 

পুষা কৃষি কলেজে বীজ ইত্যাদি শুদ্ধ করিবান জন্ত ৭৮ চিত্রেন স্টায় কাঁঠর বাক ব্যবহৃত হয়। ইহা ২২ ফুট 

দীর্ঘ ও ২২ ফুট প্রন্থ এবং ২২ ফুট গভীর । জোড়ন ফাট ইত্যাদি এমন ভা:ব বন্ধ আছে যে সামান্ত মাত্রও 
হাওয়া! বাহির হইতে পারে ন।। বাক্সের উপরের 

কিনারার চারিধারে বাহিরে ৭৯ ক 10101000000 

পাতে মোড়! নাল। আছে এবং ঢাকনার নীচে 2 

চাঁরধারে কাঠের উ*চু কিনারা আছে। নালায় 716. ৩. 
জল দিতে হয় এবং টাঁকৃনার নীচের উ্চুকিনানা  565/2, 
৮০ চিত্রের স্কার় জলে ডূবিয়া থাকে । এই বাঝে যত 

বীজ ধরে তাহার জন্য অর্থ ছটাক কার্বন বাই 
সাল্ফাইড.আবশ্তক হয়। ৮৩ চিত্র। 

হাঁড়ি বা জালার গলা পর্ধ্যস্ত ও বাকের প্রায় সুখ পর্য্যন্ত শন্ত বা বীজ ভরিয়। উপরে কতবট! তুলা রাখিতে 
হয়। উপরে যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে পেই হিসাবে যত কার্বন বাই সাল্ফাইড, আবহক মাপিয়! লইয়! 



গহন পোকা ! মিট 
চে ১৪২ ছি শশী শীট শি শশা শাশিপীেপাপশীস্পিশীশা  শিশীশীপ্সিপািীশিসি শিপ স্পাপাপিশিিস্পলাশী শীত শীীশিসপ সপ 

ভুলাতে ঢালিয়া দিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করিতে হয়। ২৪ ঘণ্টা এইরূপে বন্ধ রাখতে হয়। 

হিসাবের বেণী কার্বন বাঁই সালফাঁইড, লইতে নাই কিন্বা ২৪ ঘণ্টার বেশী বন্ধ রাখিতে নাই । ২৪ ঘণ্টার পরে 
ঢাঁকা খুলিয়! প'রফার পোঁক! শুন্য জায়গায় একবার শন্ত ঢালিয়! দিতে হয় । থলের মধ্যে যদি শস্ত থাকে 

তবে ঢাঁলিবার আবশ্তকত| নাই। খলে হাওয়াতে থাকিলেই হইল। কতগ্ষণ পরে গ্যাস উড়িয়া! যায়। তখন 

শস্ত উঠাইয়। বন্ধ করিয়! রাখিতে হয়। গোলা বা গুনীম ঘরও এইরূপে কার্ধন বাই সাল্ফাইড. দিয়! ২৪ ঘণ্ট! 

বন্ধ রাখতে হয়। তারপর দরজ! ইত্যাদি খুলিয়। দিলে গঠাস উড়িয়। যায়। গোলা'বা গুদামের শঙম্তানদ 

এইরূপে পোক। শূন্য করির। ভাল করিয়। বন্ধ রাখিতে পারিলে পোকা লাগিতে পায় না। গোলা বা গুদাম 

বসরের মধ্যে অন্ততঃ একবান পরিষ্কার কর! উচিত। আর গোলার ভিতর ভূষি ভু'ষ ইত্যাদ রাখ| উচিত নয়। 

ইহ! খাইয়াও পৌকা?| বাচিয়। খাকে এবং ইহাদের বংশ বাড়ে। 

কার্বন বাই সালফাইড. বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা উচিত। (১) ইহ বিষ। হহীর গ্যাপ 
একটু বেণী শু'কিলে জ্ঞান লোপ পায়। যেখানে লোকের যাওয়! আসার সম্ভাবনা! নাই সেইখাঁনে কার্ধন 

বাই সালকাইড. ব্যবহার করিতে হয়। (২) ইহার গ্যাস সহজেই জলিয়! উঠে এবং কামানের মত আওয়াজ হয় । 

অতএব ইহার কাছে আলো ব৷ আগুন লইয়! যাওয়া উচিত নয়। (৩)কাচের ছিপিওয়ালা শক্ত বোতলে 

কার্ধন বাই সাপফাইড. রাখিতে হয়। (রোলার ছিপি হইলে গ্যাস্ বাহির হওয়া সম্ভব। বোতল রৌন্ত্রে বা 

গরম জায়গায় রাখিতে নাই, তাহা হইলে ফাটিয়া যায়। বোতল সব সময়েই তাল! চাবি দিয়! বন্ধ করিয়! 

রাখ! উচিত। (৪) ইহার গ্যাস দুর্সন্ধময় ; মেখানে বোতল থাকে সেখানে যদি গন্ধ পাওয়া যায় তবে কোন 

রকম আলো বা আগুন লয়! সেখানে যাওয়। উচিত নয়। বোতল হইতে গ্যাস বাহির হইতেছে বুঝিলে 

ভাল বোনলে বদ্লাইয়া দেওয়া উচিত। আর সে ঘরের দরজ। জানাল! খুলিয়! যাহীতে গ্যান উড়িয়! বাঁয় তাহার 

বন্দোবস্ত করা উচিত । (৫) বোতল কখনও আলে! বা আগুনের কাছে লইয়! যাওয়। উচিত নয়। 

ভুণ্। 

কাঠ বাশে ঘুণ ধরিয়া নষ্ট করিয়! দেয় সকলেই জানে । ৮১ চিত্রে ঘুণের পতঙ্গের ও কীড়ার আকৃতি 

৮১ চিত্র-ঘুণ, কীড়। ও পতঙ্গ । 

দেওয়া হইয়াছে । ৮২ চিত্রে আর এক রকম কাঠের ঘুণের কড়া পুস্তলি ও পতঙ্গ রহিয়াছে । পতঙ্গ দেখিতে 
কাল রঙের এবং মাথাটা অত্যন্ত বড়। একঝঁর দেখিলে সজেই চেন! যায়। পতঙ্গ প্রথমে বাশ ও 



৮২ চিত্র-_ঘুণ, কীড়া, পুতলি ও পতঙ্গ । 

লে সপ শে শি শি ক পা পিসি আপন ক শা 

ফসলের পোকা । 
শপে পাশসীসীল | তাত পীিশীস্পশিিশিশী সা ৮ শিস্পিশটী উদ ছিপ পপর পর 

কাঠে ডিম পাড়ে। কাীড়া ফুকর করিয়। খাইয়। 

ভিতরে যায় । ইহাতেই কাঁঠ ও বাশ নষ্ট হয়। ইহারা 

ছাড়। ১৮শ চিত্রপটের ১০ চিত্রে যে পতঙ্গ দেখান 

হইয়াছে ইহারাও বাশের ঘুণ। এই পতঙ্গ কেবল 
আষাঢ় শ্রাবণ মাসে বাহির হয়। তারপর যেখানে 

শুকান বাশ পায় তাহাতেই ডিন পাড়ে। হহার 

কীড়া এই চিত্রপটের ৯ চিত্রে দেখান হইয়াছে। 
কীড়া খাইয়া বড় হঈলে বাশের মধ্যেই পুতল হয়| 

আবার জৈযষ্ঠ আষাঢ় শ্রাবণে পতঙ্গ বাহ? হয়। 

খাট আল্মারী প্রভৃতির কাঠের ভিতর ৮৩ চিত্রের 
কীড়ার ন্তায় কীড়া ক;র্ করর্ শব্ধ করিয়! থার। 

ইহাঁও এক প্রকার ঘুণ। কীড়া খাইয়৷ বড় হইত 
কখনও কখনও ছুই বা তিন বৎসর লাগে। তার পর 

কীড়া কাঠের মধ্যেই পুত্তলি হয় এবং পতঙ্গ হইয়া 

একট! ছিদ্র করিয়৷ বাইর হয়। ইহাদের পতঙ্গ ৮৪ 
চি. তদখান হইয়াছে । ৮৩ চিত্রর স্টায় কীড়া সচরাঁঃর বড় বড় গাছের মধো ফুকর করিয়া খায় । গাছ কাঁটি.ল 

অনেক সময় এই কীড়া দেখ! যায় । 

এই কীড়া তুঁত গাছের গুড় ও 
ডাঁলের মধ্যে ফুকর করিয়। খায় । 

বাশে। ঝুড় ইতা।দতেও ঘুণ 
লাঃগ। ঝুড় প্রস্তত করিয়! গোবর 

মার্টি লেপিয়া দেওয়৷ ভাল, তাহাতে 
ঘুণের পতঙ্গ আসিয়! ডিম পাড়িতে 

পায় না। বাঁশের জি'নস অনেকেই 

রস্থুই ঘরে ধোয়! পার এমন স্থানে 

র্ ॥ 5 কা তি ১৮ 
॥ ০৬ ৯৭ তত ০৫০ 

নি ০৯ 

৮৪ চিত্র - ৮৩ চিন্রের কীড়ার পতঙ্গ । 

৮৩ চিত্র-কাঠ ও গাছের ঘুগের কীড়া। 

রাখিয়। থাঁকে। ইহাঁতেও ঘুণ ধরিতে পায় না। বাণিশকরা বা 
রঙ লাগান বাঁশে ও কাঠে যতদিন রঙ ও বানিশ থাকে তত 

দিন প্রায় ঘুণ ধরিতে দেখা যাঁয় না। বাশকে সচরাচর জলে 
ভিজাইয়া লওয়! হয়। ইহাতে অনেক উপকার হয় সন্দেহ 
নাই। ইহা উপর ধ্দ কেরাসিন তেলে ভিজাইয়া লওয়! 

যায় তাহা হইলে একবারেই ঘুণ ধরে না। বাশ কাটিয় ছুই 
এক-দিন মধ্যে একটু শুকাউলে জলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। 
দশ পনর দিন ভিজিলে উঠাইয়! যেখানে রৌদ্র লাগিতে 
পায়না এমন জায়গার শুকাইতে হয়। গুকাইলে এমন 

করিয়া কের়াদিন তেল লাগাইতে হয় যে সমস্ত দিন ও রাত্রি তেলে ভিজ| থাকে । মাসখানেক পরে আবার একবার 
এইরূপে কেরাসিন লাগাইতে হয়। এইরূপে জলে ডিজাইয়! ফেরাসিন তেল লাগাইয়! লইলে কাঠেও খুগ ধরে না। 



গার্ন্থ্য পোকা। ১০১ 
পপ শা পিস আপস সস পপ পা 8 পি শি সী শপ | অপি পি পপি পপ পর | পা পপ সপ 

অন্যান্য গাহন্ছ্ পোক্া।। 

১৮শ চিত্রপটের ৫ চিত্রে বে কাল কাঁল লোঁমে ঢাঁক1 ভালুকের মত কীড়া রহিয়াছে ইহার! পশমী বাপড়, 
উল ও বুরুষ খায়। এ চিত্রপটে ৬ চিত্রে ইহাদের পতঙ্গ দেখান হইয়াছে । এই রকমেরই কোম ওয়ালা আর এক 

রকম কীড়া চামড়া কাঁটিয়৷ ছিদ্র করিয়া দেয়। উল ও পগমের জিনিসে এক রকম স্ুরুইও লাগে । অনেকেই 

দেখিয়া থাঁকবে ইহাদের কীড়া পশমের ট্রকর! মুখের লাঁল। দ্বার! বাঁধিয়া! একটা ছোট বাসা প্রস্তত করিয়া এই 

বাসার মধ্যে থাকে | মাঝে মাঝে বেশ ভাল করিয়া রৌদ্রে দিলে এবং ন্ভাঁফ থালিন্ দিয়া বাক্স তাঁলমারীর মধ্যে বন্ধ 

করিয়া রাখিলে পোঘাক ইন্ঠার্দর পোবার বোন অনিষ্ট করিতে পারে না। কপূতরেও কাজ হয়। তবে স্কাফ থালিন 

অনেক সন্ত । বড় বড় গুদামে এঈ সমপ্ত পোকা ধাগাতে না লাগে সেই জন্য গুদাম বেশ পরঞ্ধার 

রাখিতে হর । (পাকা লাগলে শস্তর গোলা সায় কার্ধন বাই সাল্ফাইড, দিয়া পোকা মারিয়া যাহাতে 
আর পোকা এই সমস্ত জিনসে প্রবেশ করিতে না পারে এরপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হয় । 

আ্শল। -আর্শলাকে সকলেই দ্বণ! করে । আর্শল! প্রায় সকল জায়গাতেই দেখ। বায়। ইহার কথা 
প্রথমে কিছু বলা হইয়াছে। গুড়--২ ভাগ ও বোরাসিক এসড ব। বোরাক্স--১ ভাগ মিশাইয়া কাগজের উপর 

ইহা মাখাইয়। ই কাঁগজ, খেখাঁনে আঁর্শল। আছে সেই খাঁনে রাখিয়া দিলে ইহারা এ গুড় খাইয়া মরিয়া যায়| 

যে ঘরে বেশ আলোক আছ এবৎ মরল। জঞ্জাল ইত্যা্দ থাকে না সেখানে আর্শল! থা'কতে পারে না। 

আর্শলাকে জলে ভিজাইয়। রাখলে ও জল জবের পক্ষে উপকারী বলিয়| শুন! যাঁয়। 

প্পিপিত়ি_পিপড়েও ঘরে আসিয়া অনেক উৎপাত-করে। ইহাদের হইত চিনি ইতণদি কি করিয়! 
রক্ষা করিতে হয় সকলেই জানে ৷ পিপড়ে অনেক রকমের আছে । তাহার মধ্যে ডেঁয়ে পিপড়ে প্রায় ঘরের মধ্যে গর্ভ 

করিয়া থাকে এবং ডানা গভাঈলে দলে দলে বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় বাহির হয়। সেই সময় অনেককেই কামড়ায় । 

গর্তে তামাক ও গন্ধকের বৌ! দিতে পারলে কিন্বা কেরাসিন তেল কি ফিনাঁইল বা স্তানিটারি ফ্ুইড ঢালিয়! দিলে 

আর বাঠির হয় না । অন্তান্য পিপড়েও যখন আসে কেরাসিন হেল ইত্যাদি দিলে ভাহারাও পালায় । 

চশক্-_বিছানা বাঁলিস বেশ পরিক্ষার থাকলে প্রায় ছার হয়না । তবে খাট চেয়ার টেবেল 
গ্রভৃতির জোড়ম, ফাঁট ও ছিজ্ের মধ্যে থাকিয়া! বড় বিরক্ত করে। এই সকল ছিদ্রের মধ্যে কের়াসিন তেল 

বা খুব গরম জল বা স্তানিটারি ফুড, ফিনাইল দিলে ইহারা মরিয়| যাঁয়। মশার মত ছারও লোঁকের মধ্যে রোগ 

ছড়ায় বলিয়৷ অনেকে সন্দেহ করেন, | 

ক্বাচ্ছি-*মীনুষের ঘরে যত রকম পোকা মাঁকড় থাকে তাহাদের মধ্যে মাছি ও মশ! মানুষের বিষম শক্র। 

কলের! বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিষ কেবল মাছিতেই লোকের মধ্যে ছড়াইয়! দেয় । কলের! প্রতৃতি রোগীর 

বিষ্ট। ও বমিতে যাঁইয়। মাছি বসে এবং পায়ে করিয়। বিষলইয়! যাইয়! কাহারও খাবারে বসে । তাহার খাবারে বিষ 

লাগিয়া যায়। এই খাবার খাইয়া তাহারও কলের! হয় । মল, মূত্র, নর্দামা, পচা জীবজ্ত ইত্যাদি এমন জিনিস 

মাই যাহার উপর মাছি বসে না। যে জিনিসে একবার মাছি বসিয়াছে সে জিনিস কিছুতেই খাওয়া উচিত নয় । 

মানুষের ঘরে যে সকল মাছি দেখিতে পাওয়! যায় তাহার! গোবরে ও মোহিষ ঘোড়ার নাদীতে জন্মে । 

গৌঁবরে ও নাদীতে মাছির ডিম পাড়ে; ডিম হুইতে ফুটিয়া মিরা গোবর ও নাঁদী খাইয়া বড় হয়। ক্কমির! 

দেখিতে ফলের মাছির কুমির মত। বড় হইয়া! মাটির একটু নীচে খাইয়া পৃত্তলি হয় । পুত্ুলিও ফলের মাছির 

ক্কমির পুত্তলির মত। পুন্তরলি হইতে মাছি হুইয়া বাহির হয়। শুকান গোবর বা নাদীতে মাছিরা ভিম 

পাড়ে না এবং ক্কমিরাও তাহ! খাইয়া বাঁচিতে পাঁরে না। নরম ও পাতলা গোবর নাঁদীতে মাছি জন্মে। 

বর্ধমান গ্রৃভৃতি জেলায় গোবরের খুঁটে করিয়! জালানি কর! হয় ও তাহার ছি সার হয়। খুঁটেতে কখনও 



১০২ ফসলের পোকা । 
পেস 

মাছি হয় না। অনেক জায়গাতেই মাটিতে একটা বড় গর্ভ করিয়া গো মো হুযাদির মল মূত্র এই গর্তে রাখ। হয়, 
ইহাতে বারমাসই গোবর নাদী ভিজ! থাকে এবং লক্ষ লক্ষ মাছ জন্মে । আর বুষ্টির জলও এই গর্তে থাঁকিয়! যাঁয়; 

গোবর নাদী কখনও একটুও শুকাইতে পায় না। গোবর নাদী অপেক্ষা গে! মোহিষের মুত্র অধিক'*উপকারী 

সার। মুজও এই গর্তে রাখায় গ্রায়ই মাটিতে চারিয়! যায় এবং এমন উপকারী সারট। প্রায় সমন্তই ক্ষেতে না 
পড়িয়! লোকসান হইয়! যায়। গোয়ালে সরু সরু নালা কাটিয়৷ এপ বন্দোবস্ত কর| উচিত, যাহাতে গোয়ালের 

সমস্ত গো-মোহিষের মুত্র এক ধারে একটা গর্ভে যাইয়! জড় হয়। প্রাতাহ এই মূত্র উঠাইয়! লইয়া ঘদি ক্ষেতে ঢালিয়! 

দিতে পার যায় তাহ! হইলে গোবর-নাদী মুত্রের সহিত খাটা হয় না। গোবর নাঁদী গর্তে না রাঁখয়। একট! 

ডা! জায়গায় বিছাইয়া ফেলিলেই শুকাইয়া যাঁয়। গুকাইলে জড় করির! এক জায়গায় রাখিয়া দিতে পারা বায়। 

শুকাইলে ইহার গুণের হানি হয় না। গোবর নাদী ভিজা পাতল| থাকিলেও যেমন সাঁর শুকাইলেও তেমনিই 

উপকারী সাঃ। এইরূপ করিলে মাছিরও সংখ্যা বাড়তে পায় না। ঘরের কাছে সার ডোবার ছুর্গন্ধও ভোগ করিতে 

হয় না। যেখানে উইএর উপদ্রব আছে সেখানে শুকাঁন সার জমিতে দেওয়! উচিত নয়। সেস্থলে গৌবর ও 

নাঁদী মাটি চাপ! রাখিলে মাছি জন্মিতে পায় না। 
স্পা ।__মশার কামড়ে কেবল থুমের বাঘাত হয় শুধু তাহাই নয়। মালেরিয়ার পোগীকে কামড়াইয়া 

মশ। যদি স্থুস্থ লোককে কামড়ায় তবে সেই স্স্থ লোকেরও ম্যালেরিয়! হয় । এইরূপে কয়েক রকমের জয় এবং 

কোথাও কোথাও পায়ের গোদ ইত্যাদি নান! রকমের রোগ মশাতে লৌকের মধ্যে ছড়াইয়। দের বলিয়া জানা 

গিয়াছে । সকল মশাতেই এইরূপে রোগের বিষ ছড়াঁয় না। "তবে সাধারণ লোকের পক্ষে কোন মশাতে বিষ 

ছড়ায় জানা বড়ই কঠিন। সেই জন্ যাঁহীতে মশ! না কামড়াইতে পার ভাঁহার্ট উপায় করা উচিত। সকলেরই 

মশারি ব্যবহার কর! উচিত । “সিট্রনেলা অহল” নামক এক প্রকার তেল মাঁখিয়া ঘুমাইলে মশ! কামড়ায় ন! 

দেখ| গিয়াছে । মশা মারিবার জন্ত ঘরে ধুন! গন্ধক ইত্যাদি পুড়াইয। ধোরা দেওয়া হয়। দৌগ্নাতে মশ| অজ্ঞান 

হইয় পড়িয়! যাঁয়। ধোৌঁয়| দিবার পর বাটা দিয়! ঘন্ন ঝাঁড়িয়। দেওন। উচিত। তাহা না হইলে আবার অনেক 

মশাই বাঁচিয়! ঘরেই থাকিয়। যায়। 

অন্ধকীর ঘরেই বেশী মশ। থাকে, এবং ঘরের যেখানে অন্ধকার পায় সেই খাঁনেই দিনের বেলার কাই 

থাকে । জুতা, ভাঙ্গা বাক, হাড়ি ইত্যাদির ভিতর যাইয়। লুকীয়। কীটত্বত্ববিদ্ পণ্ডিত. ও এ 1 

রা 
| 

মাঝ্সয়েল লেফ্রয় মশ| ধর! এক রকম কাঠের বাক প্রস্তুত করিয়াছেন । এই বাক্সেন। 

ভিতরটাকাল। ইহার ঢাকনা '£কটু খুলিয়৷ বাক্সট! ঘরে রাঁখয়| দিতে হয়| মশার 
যাঁইয়! ইহার ভিতর লুকায়। মাঝে মাঝে টাক্নাট! বদ্ধ করিয়। পাশের একট! ছিদ্র দির! 
ভিতরে একটু ক্লোরোফর্ম ব। বেনজিন্ বা কেরসিন তেল ঢালিয়! দিলে মশারা অজ্ঞান 

ইইয়া পড়ে | বাহিরে ঝাড়িয়। ফেলিয়া দিয়া আবার বাক্স ঘপুর রাখিতে হয় । 

মশারা জলের উপর গাদা করিয়| কাল কাল ডিম পাড়ে। বিশেষত: খাল 

ডোবায় যে জল দীড়াইয়! থাকে তাহাই বেণী ভালবাসে । ভাঙ্গ। হাড়, খোলা বা 

গামলায় জল থাকিলে তাহাতেও ভিম পাড়ে । ভিম ফুটিয়। কীড়ায়। জলেই থাকে । | 
৮৫ চিত্রে মশার কীড়! দেখান হইয়াছে । ইহাঁকেই সাধারণতঃ জলের পোক! বল! 1 লা 

হয়। পুতলি হুইয়! জলের মধ্যেই থাকে । তার পর মশ! হইয়া ঘরে আসে । ৮৫ চিত্র-_মশার কীড়া। 

হু্তী-_ঘরে ময়লা আবর্জনা থাকিলে এক রকম পোঁক হইতে পারে যাহাকে পরী” বলে। ইহারা মশা ও 
মাছি জাতীয় তবে ইহাদের ভান। হয় না.; ইহার! লাফাইতে পারে। ইহার! ইন্দুর বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তর এবং 
মাঞ্ষেরও রক্ত খাঁইয়। থাকে। ময়লা জঞ্জালের মধ্যে ডিম পাড়ে । বিশেষতঃ ষে খানে কোন জীব জন্ত শোয় 

] 

শশা 

চা 
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গাহন্থ্য পোকা । ১০৩ 

এমন জায়গার ময়লাতে ডিম পাড়ে । কীড়ারা ময়লা, ইন্দুর ইত্যাঁদর বিষ্ট। বা! জ'ব জন্তর রক্ত খাইয়! 

বড় হয়। তার পর ময়ল| জঞ্জালের মধ্যেই পৃত্তলি হইয়া ফ্লীরূপে বাহির হয় । ঘরের কোন স্থানেই ময়লা রাখিতে 

নাই। চুগের জল, বা ফিনাইল দিয় ঘ্বদরজ। ধোয়ং খুব ভাল। তাহাতে ম্লীও ইহাদের কীড়া প্রভৃতি অরিয়! 

যায়। এই ফ্রীরাই গ্লেগের বিষ ছড়ায় বলিয়। অনেকের বিশ্বাস। প্রথমে ইন্টুরের গ্লেগ হয়। গ্নেগাক্রান্ত ইুরের 

রক্ত খাইয়া সেই ফ্লী যদি মানুষকে কামড়ায় তবে সেই মানুষের গ্লেগ হয় । 

উন্কুচন ।-উকুন কেবল অপরিষ্ষার লোকের মাধাতে হয়। যাহারা প্রতহ চুল ধুইয় সান করে 

তাহাদে? মাথার কখনও উকুন হয় ন|। 

উকুনের চুলের উপর ভিম পাঁড়ে। উকুন 

ডিমকেই “নিখি" রলে। উকুনের| সরু শু“ 

মাযার চানড়াঘ ঢুকাইর| দির। রক্ত চু'ষর। 
খায়। গরু ছাগল মো'ভব প্রতততপ গায়েও 

উকুন হয়। তাহাতে অনেক সময় চামড়ায় 

ঘা হইয়! দায়। মুরগী প্রভৃতি পাখীরও 

গায়ে এক রকম উকুন হয় । ইন্ভারা রক্ত 

চুষিয়া খায় না, গায়ের মরা চাদড়া বা 

পালক খাইয়। থাকে । অনেক সময় 

দেখা! বায় পাখীর! গায়ে গুলা মাথে ; ধুল। 
মাথিয়াই ইহাধ গায়ের উকুন দুর করে। 

এঁেলী -_কুকুর ছাগল গোর ৃ 
মহিষ গ্রভৃতির গ্রঁটেলী সকলেই দেখিয়া ৮৬ চিনত্র- এটেলী। 

থাকিবে । ৮৬চিত্রে আকিয়া দেখান হইয়াছে। ইহারা 

রক্ত চুষির! খার এবং চামড়ায় এত শক্ত করিয়া ধরিয়া 
থাকে যে সহজে টানিয়! ছাঁড়ান যায় না । এঁটেলী 
থাইয়! বড় হইলে চামড়া ছা/ড়য়! মাটিতে পড়ে এবং 

মাটিতেই একগাদ। ডিম পাড়ে । ডিম হইতে যখন 

ফৌঁটে তখন ছানা! এঁটেলীদের ছয়টা পা থাকে। 

ছানারা ঘাস ইত্যা'্দর রস চুষিয়া খান এবং গরু 
ছাঁগল সেই ঘাসের মধো দিয়! যাইলেই ইহাদের 

গাঁয়ে উঠিয়া! যায়। তার পর একবার খোলস ছাড়ে, 

খোলস ছাড়িবার পর আরও ছুইট। পা হয়। বড় 

এ"টেলীদের মাকড়সার মত ৮টী পাখাকে। মশ! 

যেমন মানুষের মধ্যে রোগের বিষ ছড়ায় এঁটেলী 

সেই রকম গে! মোহিষ প্রভৃতির মধ্যে সংক্রামক 
রোগের বিষ ছড়ায় বলিয়। অনেকের বিশ্বাস । 

ডবল” ক্ুনুল্র স্মাচ্ছি। ডাঁস ও 
৮৭ চিত্র” কুকুর মাছি। আরও অনেক রকমের মাছি গরু মহিষের রক্ত চুষিয়। 



“খাছ। রা সনে লে চে জিব )। বির মত বি রা 
হর। ইিগাঁকে কাতৃহিধার দর গোযাগ হনে ধোা দ্ওকা হ্।। বি 
পন বন্ারিত মধ্যে গফদিন গৌক সহি ফলকে লে সামাইহা ধন ঝা খাবো ছি 

দা ঘা ধুহাইছ। ফিল উদ্ধুন উ ,এটেলীতে কষ্ট দিতে পারে না । 
রন রিল ইথলসন্ ১ ছটাক চারি লের জান্দাঙ জলে গলির, খড়া ছুড়ি স্বার। এই জাম গোঁক ধঞছিয়ের 

কয়ে ঘবির! লাগাই! দিলে উকুন এঁটেলী ধরে না। ৭1৮ দিন অন্য অন্তর একবার মাখাইয! দিতে ছয় । 
এক বের হাল চইটা গোকুফে মাঁখাছিতে কুলীয় । 

« ধাক্কার ক্সাক্চি। গোক মছষের যায়ে এবং মাছষের ঘারেও অনেক সময় পোকা! হয়। ধলা 
হলিক্স! খাকে প্মু়ীব” মত পোঁক] হইয়াছে। এই মুড়ীর মত পৌকা। মাধ কীড়!। মাছির ঘাঁয়ে বলিয়! ডিম 
পারি যার । ডিম ফুটিলে কীড়ারা ভিতরে খাঁইতে থাকে এবং ঘা বাড়াইয়া দেয়, কোন মতেই ডাপ হইতে 
দেয়না । পৌকা না হইলেও মাষ্ট্রাই যদি ঘায়ে বলিতে পার তবে খাইয়। খাইয়া ঘা শুকাইতে দেয় ন। 
গোস্ষ মহিষের ঘায়ে লোকে কেয়া'সন তেল দেয়। ফ্রড অনিল ইমল্সনের জল দিয়া ধুইয়া দিলে এবং এই জল 
লাগাই! রাখিলে মাছি বসিতে পায় মন! এবং ঘ। শীঘ্র গুকাইয়! যায়! 

একরকম মাছ ভেড়ার নাকের তিতব ভিম পাড়ে? ভিম ফুটিলে কীড়ার! নাকের মাংস খায় ইহাতে 
নাকে ঘা! হয় ও পু'জ হয়| কীড়া বড় হইলে মাটিতে 
পড়িয়! গুলি হয় তার পর মাছি হইয়! উড়িয়া যাঁয়। 
গোঁক্ক ঘোড়া গ্রস্থৃতির গীঠে কখনও কখনও আৰ 

দেখ! যায়। এক রকম মাছৰ কীড়া ভিতরে 

খাইয়া এই রকম আব করিয়। দেয়। মাছির! প্রায় 
খুনে কাছে বা এমন জায়গাঁ় লোমের উপর ডিম 
পাড়ে যেস্থানটা গক্ষ চাটিতে পারে। ৮৮ চিত্রে 
ভিস দেখান হইয়াছে । ডিম ফুটিলে কীড়া লোমের 
মধ্যে চলিয়া বেড়ায় এবং লেই জায়গাটা! চুলকায়) 
তা! হইলেই গরু সেই স্থাঁনটা চাটে এবং এইরঁপে 
গাছ্ছির কীড়া পেটের মধ্যে যাঞ্ছ। তার পর কীড়া 

খাইয়া খাইয়া নীঠে চামড়ার নীচে আসিয়া পৌঁচায়। নল 
পেই জায়ীটা ফুলিয়া উঠে। এই রকম মাছি লাগিলে ঘোড়।৷ গোক্চ ডাজারকে দেখান উচিত। যদি রোজ 

খড়ের ছুড়ির খারা গরুর সমস্ত গা ও পা মাজির! দেওয়া! যায় তাঁছা হইলে মার ডিম নষ্ট হয়। 





১৯শ চিত্রপট | 
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বিংশ পপ ল্লিচ্ছেল । 

উপকারী পোঁকা। 
পোকাদের খাদ্যের বিষয় বলিবার সময় বল! হইয়াছে যে অনেক পোকা আছে যাহারা অন্ত পোকা খাঁয় 

(১২ পৃষ্ঠা দেখ )। উহার! উপকারী পৌঁকা, কারণ যে সব পোকা ফসল ইত্যাদি খাইয়া মানুষের অনিষ্ট করে সেই 

পৌকাকে খাইয় ইহার! মানুষের উপকার করে। হিংশ্রক পরভোজী ও পরবাসী পোকা প্রায় সকলেই উপকারী । 
পোলুপোঁকার উপর কুজী মাছি যেমন ডিম পাঁড়ে এবং ডিম ফুটিলে মাছির কমি যেমন পোলুপোঁকার 

দেহের ভিতর ঢুকিয়! ভিতর হইতে শরীর কুরিয়! কুরিয়া থায় ও পৌলুপোঁকাকে মারিয়া দেয়, অনেক মাছি ও অনেক 
বোল্ত৷ জাতীয় পৌক৷ ঠিক সেইরূপে অনেক স্ৃতলী ও সয়া পৌকাকে এবং অপর অনেক পৌকাকে ও কীড়াকে 
মারে। এই সকল সৃতলী, শুঁয় ও অপর পোকাই ইহাদের খাবার। অতএব দেখা যাইতেছে অনেক পোকাই 

পোকার শত্র। পৃথিবীতে যত রকম পৌকা আছে সকলেরই এই রকম শক্র আছে । এই শক্ররা মানুষের 

সহায়। অনেক ছোট ছোট পোকা আছে যাহার! প্রজাপতি প্রভৃতির ডিদমর ভিতর ডিম পাড়ে এবং ইহাদের 

কাঁড়া প্রজাপতি প্রভৃতির ডিমের রস খায়! দেয় এবং এ সমস্ত ডিম নষ্ট হইর! যাঁয়। যখন পাটের কাতরী পোকা 

ব! তামাকের লেদা পোকার ডিম জড় করা হয় অনেক ডিমের ভিতরে এই রকম ছোট ছোট উপকারী পোক। 

থাকে । যদি জ্বিধ! হয় ইহাদ্িগকে মার উচিত নয়। একট! মাটির গামল| ব| মালসায় জল রাখিতে হয় এবং 

এই জলে একটু কেরাসিন তেল মিশাইয়! দিতে হয়। যে সমস্ত ডিম জড় করা হয় সেই গুলিকে অপর একটা 
ছোট মালসায় রাখিয়া এই ছোট মালসাটাকে বড় মাঁলসাঃ জলের মধ্যে একটা ঈটের উপর রাখিয়া দিতে হয়। শা 
বাস্থতলী পোকার কেরাসিন মিশ্রিত জল পার হইয়। যাইতে পারে না। উপকারী পোকার! যখন পতঙ্গ 

হয় তখন উড়িয়া যায় ও আবার অন্য ডিম নষ্ট করে। কাপাসের ফঁদেল বা চুজি পোকা যখন জড় কর! হয় 
ইহাদিগকেও এই রকমে একট! হীঁ়্র ভিতর মুখে জাল বাধিয়। রাখিলে ভাল হয়। অনেক কাীড়ার দেহের 

ভিতরেই উপকারী পোকা থাকে । জালের ভিতর দিয় উপকারী পোকারা উড়িয়৷ যাঁয় এবং প্রজাপতির! 
ভিতরেই ধর! থাকে । কুস্তকাঁরিক| ব| কুমরে পোকার কথ। পুর্বে বল! হইয়াছে । ইহাঁরাও উপকারী পোকা । 

১৯শ চিত্রপটে যে পৌকার চিত্র দেওয়া হইয়াছে ইহারাও উপকারী পোক।। ইহাদিগকে কোথাও কোথাও 

পদ্ম পৌক! বলিয়া থাকে। কীটালে পৌকার পতঙ্গের মত ইহারও পতঙ্গ, হলদে রঙের লম্বা লম্বা ডিম এক জাগায় 
৪-৫০টা গাদা করিয়া পাঁড়ে। চিত্রপটের ৮ চিত্র দেখ। চিত্রপটের ১ও ২ চিত্রে ডিম বড় করিয়! দেখান 

হইয়াছে । ফুটিবার সময় ডিমের ২ চিত্রের মত রঙ হয়। ৫1৬ দিন পরে ডিম ফুটিয়া কাল কাল ৬টা প! ওয়ালা 
কীড়া বাহির হয়। ৩, ৪, ৬ চিত্রে কীড়া বড় করিয়। দেখান হইয়াছে ও ৯ চিত্রে কীড়া পাতার উপর রহিয়াছে। 

অনিষ্টকারী কাটালে পোক। ও উপকারী পদ্ম পোকার কীড়া সহজেই চেন! যায়। কাটালে পোঁকার কীড়! হলদে 
রঙের এবং গায়ে অনেক কীাট। আছে। পল্ম পোকার কীড়। কাল রঙের; ইহাদের গায়ে অল্প কাট! আছে। 
কি খাইতেছে একটু নজর করিয়। দেখিলেও চেনাধায়। কীটালে পোকার কীড়া ও পতঙ্গ যে পাতায় থাকিবে 

সেই পাতা কুরিয়া কুরিয়। খাইতেছে দেখ। যাইবে । পদ্ম পোকার কীড়। বা পতঙ্গ কখনও পাত! খার না, 

কেবল জাবপোক। ও ছাতর! পৌক। খায় । ১০1১২ দিনে বড় হইয়। কীড়। পাতা বা ডালের উপরেই পুত্তলি হয়। 

৭ চিত্রে পুভলি বড় করিয়৷ দেখান হইয়াছে ও ১০ চিত্রে পুন্তলি পাতার উপর রহিয়াছে । ৪1৫ দিন পরে পতঙ্গ 

বাহির হয়। পতঙ্গ র্দখানি মটরের ভাইলের মত। ইহার রঙ হুল্দে, গীঠে কাল কাল দাগ আছে; চিত্রপটের 
১৪ 



১০৬ ফসলের পোকা । 

&ও৩ ১১চিত্র দেখ। চিত্রে যেপত্প পোকার পভজ রহ্রিযাতে উহার পীঠে ছসটী কাল দাগ আছে? কাহারও 
গীঠে ৭টীকাল ফোঁটা থাকে । অনেকেই পদ্মা পৌকান কাড়া ও পতঙ্গকে আনিষ্টকারী' যনে করিয়া মারিয়া 

ফেলে। কিন্তু ইহার খুব উপকারী। অনবরত জাব পোকা ও ছাতত্ন। গাক্ন| যেখানে জাবগোক! আছে 
সেইখানে পদ্ম পোক। দেখা দিলে কিছু দিনের মধ্যেই জাব পোকা খাইয়! শেষ করিয়া দেঁয়। পদ্মপোকার জাতের 
আরও অনেক পোকা! আছে যাহাদের কীড়! ও পতঙ্গ জাবপোকা ও ছাতর! খার। ইহাদের কীড়ার পীঠে প্রায় 
সাদা সাদা তুলার গোছার মত ছোট ছোট গোছা! সাজান থাকে। কাপাস প্রদ্থৃতি গাছে ছাতরা লাঞ্িলে 
এই রকম কীড়া ছাতর! খাইতেছে দেখা যায়। 

গিটারের বড় বড় ছইটা দাড়ার মধ্যে একটা জাব পোকা ধবিক্লা খাইতেছে দেখান হইয়াছে 

ইহাও জাব পৌকার পরম শক্র । ইহাকে বড় করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা 

মেটে বা লাল্চে রঙের হয়। ইহারা জাব পৌকার দেহেব রস চুষিয়া খাইয়া 
কেবল খালি চামড়া ব! ধোসাটী ফেলিয়! দেয় বা কখনও কখনও নিজের পীঠে 
এই খোসা সাজাইয়! রাখে । ৯০ চিত্রে ষেপতঙ্গ দেখান হইয়াছে ইহা! এট 
কীড়ার পতঙ্গ । পতঙ্গেব দেহেন রঙ সবুজ ; ডানা খুব পাত্লা পর্দাব মত। 

এট পতঙ্গ প্রাযই আলোঁ কাছে উল্ড়য়। আসে। ৯১ চিত্রে পাতার উপর 
যে লম্বা লম্থ' সরু ঙাটাব উপর 

ছোট ছোট গোলজিনিস দেখান 

হইয়াছে এই সকল এই পতঙ্গের 

ডিম। উাঁটাব ও ডিমেব রঙ 

সাদা। অনেক এই রকম ডিম 

একত্রে দেখ! যাষ ৷ ডিম হইতে 

ফুটিয়া কীড়া অনবরত জাব 
পোকা! ধরিয়া ধরিয়া খায়। ১২1১৪ দিন এইরূপে খাইয়। কাঁড়! বড় হইলে পুকুলি হয়। তার পর পতঙ্গ হইয়া 
বাহির হয় ও যেখানে জাবপোকা আছে সেই খানে যাইয়া ডিম পাড়ে । 

২০শ চিত্রপটের ৫ চিত্রে যে মাছি বড় করিয়া আঁকিয়া দেখান হইয়াছে অনেকেই দেখিয়া থাকিবে 
মৌমাছির মত ইহা প্রায়ই ফস্লের ক্ষেতে উড়িয়া বেড়ায়। এখানে ওখানে উড়িয়া দেখে কোথায় জাৰ পোক! 
আছে এবং জাবপোকার মধ্যে বসিয়া ডিম | 

পাড়ে । চিত্রপটের ১ চিত্রে বড় করিয়। ও 

৮ চিত্রে স্বাভাবিক আকারে পাতার উপর 
ভিম দেখান হইয়াছে । ভিম দেখিতে লম্ব। 

ও সাদ! এবং ইহার উপরে কাট! কাট! দাগ 
আছে। শুধু চোখে দাগ প্রায় দেখা 

বায় না। ২1৩ দিনের মধ্যে ডিম হইতে 

কমি বাহির হইয়া সরু মুখটা চারিধারে 
বাড়াইর! জাব পোকা ধরে এবং চুবিয়া 

খার ও খোসাঁটা ফেলি! দেয় । চিত্রপটের ৯১ চিত্ে। 
৭ চিত্রে কমি জাব পৌঁক! খাইতেছে দেখান হইন্াছে। ১৩1১৪ দিনের মধ্যে বড় হইয়া ক্কগি পাতার উপরেই 
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উপকারী পোকা। ১৩৭ 

গুলি হুয়। চিরপটের ৪ ও ৯ চিত্রে পুতলি রহিয়াছে । তাঁর পর ১০1১১ দিন পরে মাছি হইয়া বাহির হয় এবং 

খুবি 'খ্িয়া যৈথানে জা পোকা আছে সেইখানে ডিম পাঁড়ে। জাৰ খাইক উপকার কবে বলিয়া অনেক 
জারগায় ইহাকে “গুশী পৌক।” বলে। চিত্রপটের ২, ৩ চিত্তে ঘড় করিয়া! ও ৬ চিত্সে পাতার উপর ক্কমির আক্কৃতি 

দেখান হইয়াছে । 
ছরটী ফৌোঁটা“বশিষ্ট ধামস! পৌঁকাব গান্ধি খাওয়ার কথা পুর্যেই বল! হইয়াছে (৩য় চিত্রপটের ১১ চিত্র )1 

জলফড়িঙ অন্ত পোক! ধরিয়! খায় । ৯২ ও ৯৩ চিত্রে যে পোক। আবির! 

দেখান হ্টীছে টহাবাও অন্ত পোকা প্রজাপতি প্রভৃতি ধরিয়া খায়। 
সাপের মাসীপিসী মেটে ফড়িউ ধবিষা ধবিয়। খাঁয়। 'ঘুবঘুবে, উইচিৎড়ে, 

মাল কাঁকভা প্রভৃতিও মাটি নীচে পোকা ধবিয়! খায়। 

অনেক গান্ধবজাতের শোষক পোকা অন্ত পোকাকে আক্রমণ করে। 

তাহাদেন গায়ে শুঁড় ঢুকাইযা বস টানিয়৷ খার ও তাহাদিগকে মারিয়া 

দেয়। অতএব ইহাবাও উপকাবী পৌক! এবং ইহা'দগকে মার! উচিত 

[তি তাস তা শক টা ১২৭, ০০৩১৭, হী স ২2 
1 

₹1 এ, 

*২ চিত্র। 

নয়। যেসব শোষক পোক! গাছের রস খায় াহাদেন শুঁড় গান্ধল নায় পেটের নীচে কম্বয ভাবে থাকে। 

আর যাহার্দের শুঁড় ১৫€ চিত্রের ডান ধাবেব চিত্রেব সায় বাঁকান "তাহাবা গাছের রস খায় না, অন্ত পোকার 

রস খায় । 

কাঁক, শালিক, ময়না, ফিকে প্রভৃতি অনেক রকমের পাখী, বেঙ, টিকটিকী, গিরগিটা, বাছুড় প্রস্থৃতি আবও 

কত জীব জন্ত পোকা খায়। | 
উপকারী পৌক! ও এই সমস্ত জীবজন্ত চাধীন পাম বন্ধু । এই সমস্ত শক্র না থাকিলে পোকাব সংখ্যা এত 

বাড়িয়। বাইত যে পৃথিবীতে একটা ঘাসও থাকত ন|। 

এই সঙ্গে যে সকল পৌঁক! হইতে মানুষ জীবিকা উপার্জন করিতে পাবে তাহাদেবও উল্লেখ কর! যাইতে 

পারে। মৌমাছি বা মধুমক্ষিক! হইতে মধু ও মোম পাওয়া যায়। এই জন্স বিলাত ও আমেরিকায় লোকে 

মৌমাছি পৌঁষে। মৌমাছিদিগকে খাওয়াতে খবচ নাই । গরু বাছুরের জন্ত যেমন রাখাল দরকাব হয় ইহাদের 

জন্জ তেমদ কোন লোকের আবন্তাকত| নাই। কাজ কন্মের মধ্যে যতটুকু অবসর পাওয়! বায় তখন 

মামান্তরপ দেখা গুনা করিলে হয় । মৌমাঁছন্দিগকে কাঠের বাক্সর মধ্যে চাকু প্রস্তত করান হয়। বাক্স 

বাগানের ভিতর ব! যে কোন গাছের তলায় রাখলেই হয়। মধু ও মোম বিক্রয়ের দ্বারা অনেকে বেশ ছপর়সা 

হোগার ফর়ে। ভারতবর্ষের পন্চমে কোথাও কোথাও মোমা ছ পোষা হয় ্রবং মৌমাছিদিগকে হাড়ির ভিতর 

চাকু প্রস্তত বয়ান হয়। 
ঙ্ি 



১০৮ ফসলের পোকা । 

" - বাঙ্গালাদেশে রেশম, পাঁট, তসর, গরদের পোকার বিষয় প্রায় সকলেই জানে । পাট ও গরদের পোকা বা 

পলু তুঁতপাঁতা খায়। ইহাদিগকে ঘরের ভিতর ডালায় রাখিয়া! তুঁত পাতা খাওয়াইতে হয়। পলু পুত্রলি হইবার 
পুর্বে মুখের ভিতর হইতে স্থৃতা বাহির করিয়া গুটা প্রস্ত ত করে এবং এই গুটার ভিতর পুত্তলি হয়। যে হ্থৃতা 

স্বারা এই গুটী প্রস্তত করে সেই স্থৃতাই রেশম । আসামের এগ্ডির পলুদিগকেও এইরূপে ঘরের ভিতর ডালায় 
রাঁখিয়! খাঁওয়াইতে হয় ।' এগ্ডির পলুরা রেড়ীর পাঁতা খায়। তসরের পলুর! কুল, পলাশ, অর্জন, শাল প্রভৃতি 

গাছের পাতা খায়। ইহাদিগকে গাছেই রাখিতে হয়; পলুরা' গাছের পাতা খায় এবং গাছের উপরেই গুটী 
প্রস্তুত করে। 

লা বা লাক্ষা! ছাহ্রার জাতের এক রকম পো!কা তে পাওয়া যায়। ইহারা কুল, কুসুম, পলাশ, ডুমুর, 

অশ্বখ প্রভৃতি গাছের রস খায় । লাক্ষা চাষ করা সহজ । বৎসরের মধ্যে দুইবার যখন ছান! ফোটে তখন ছানা 

সমেত ডাল কাটিয়া গাছে বাঁধিয়া দিলেই হয়। ছানার গাছে চড়িয়া আপনারাই গাছের রস খাইবে এবং 

লাক্ষা প্রস্তুত করিবে । লাক্ষা হইতে গাল! হয়। লাক্ষার রঙ দ্বারা আল্তা প্রস্তৃত হয়, এবং অনেক জিনিস রঙ 

করা হয়। 



*সন্বিস্পিউ ৷ 
চি পিজহ৮-০০০ 

পোঁকার পতঙ্গ বা পূর্ণ অবস্থা না দেখিলে পোকা! চেনা বড় কঠিন। দ্বিজন্ম গোকা 'অনেক শ্থলেই চেনা 
যার ? কারণ ইহাদের ছানারা দেখিতে পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত পতঙ্গেরই মত হয়। কিন্তু চতুর্জন্ম পোকার চারি অবস্থাতেই 

আকার ভিন্ন। সেই জন্ত কোন পোকার ডিম, কীড়া বা পৃত্তলি 

পাইলে ইহাদ্িগকে যত্ব করিয়৷ খাওয়াইয়া পতঙ্গ হইতে দিতে হয়। 

সকল পোকাকেই পোষা যায় ৷ পোকাদ্দিগকে পুষিতে হইলে তাহাদিগকে 

৯৪ চিত্র- কঠিনপক্ষ পতঙ্গ । ৯৫ চিত্রস্পশোঁষক পোঁকা। ৯৬ চিত্র--প্রজাপতি। 

যে রকম অবস্থার পাওয়! যাঁয় সেহ বকম অবস্থায় বাঁখিঠে ভয়। মাঁটিব ভিতর বা গাছের ডাঁটায় কিন্বা 

৯৭ চিত্র-্পপ্রজাপতি। 

সাতে রাখিতে হয়; মুখে কাপড় বাঁধিয়া! বা অন্ত কিছু দ্বাৰা ঢাকা দিতে হয় যেন কীড়া বাহির হইয়! না পাঁলায়। 
রোজ রোজ নুতন পাতা৷ দিতে হয় আঁর 

মালসার ময়লা ও পুরাতন পাত] পরি- 
ধার করিতে হয়। মালসার তলে কিছু 

সেঁতর্সেতে মাটি রাঁখিলে ভাল হয়। 

অনেক কড়া মাটির ভিতর যাইয়া 

গুতলি হয়। পুত্তলি হইলে আর খাবার 

দিতে হয় না) কিছুদিন পরে পতঙ্গ 
হইয়া বাহির হয়। যে কীড়! ভাটার 

ভিতর ফুকর করিয়া! খায় তাহাকে ফুকর 

হইতে বাহির না করিয়! াটাটা কাটিয়া 
রাখিয়। দিতে হয় । ফুকরের ভিতরেই 

পুস্তলি ও পরে পতঙ্গ হইয়া বাহির 

যেবপ ভিজা ঠাণ্ডা জায়গায় যে ডিম, কীড়া বা পুত্তলি পাওয় 

যায়, তাহাদিগকে সেইবপে ভিজা! মাঁটি দিয় বা অন্ত কোন 

উপাষে ঠাগ্াষ বাঁখিতে হয়; শুকান অবস্থায় রাখিলে মরিয়া যায়। 

ভিম ফুটিলে ছোট ছোট কীড়াদিগকে যে পাতার উপর ভিম 

পাওয়৷ গিয়াছে সেই পাতা খাইতে দিতে হয়। ছোট কীড়াকে 
কচি পাতা দিতে হয় এবং ইহারা যেমন বড় হয় বড় পাত দেওয়া 

চলে। কীড়াকে ছোট ডাল! কিন্ব! প্লাস বা মাটির তাড় বা মাল- 



১5৩ ফসলের পোকা । 

হয়। অনেক সময় কাচ! ডাটা গুকাইলে কীড়া মরিয়া যার। সেস্থলে নুতন কীচা ভাট! আনিয়া তাহাতে 
একটা ছিদ্র করিয়! এই ছিদ্রের ভিতর কীড়াকে রাখিতে হয়) কীড়া খাইয়! ভিতরে যায় | এইরূপে মধ্যে 

মধ্যে ডাট। বদ্লাইয়া দিতে হয়। যাহারা মাটির ভিতর থাকিয়া শিকড় খায় তাহাদিগকে মাটিতে রাখিয়া শিকড় 
খাইতে দিতে হয়| যাহারা ফলের ভিতর থাকে তাহাদিগকে ফলের ভিতরেই রাখিতে হয় । যে পোকা পাতা ইত্যাদি 

কাটিয়৷ খায় তাহাদিগকে পোষা খুব 
সহজ); যাহা খায় রোজ রোজ সেই 
খাবার দিলেই হয়। যাহার! গাছের 

রস চুষিয়া খায় তাহাদিগকে পোষা 

কঠিন। গামলায় ছোট ছোট গাছ 

জন্মাইয়া তাহাদিগকে সেই গাছে 
রাখিতে হয়। যাহার অপর পোকা 

খায় সেই পোক! ধরিয়া আনিয়া 
তাহাদিগকে খাওয়াইতে হয় । 

ভবিষাতে কীড়া বা! পুত্লি কিরূপ 

৯৯ চিত্র--লজফড়ি। | দেখিবার জন্য কাচের শিশিতে এক 
ভাগ ফন্মেলিন্ (20117181176) ও ১৯ ভাগ জল মিশাইয়া এই জলে ইহাদ্দিগকে ডি ৪৪৫ রী এবং ং ইহাদের 

আকার ও রঙ প্রায় ঠিক থাকে | স্পিরিটে (£২৪০৮16 51110) রাখিলেও বেশ | 

থাকে । সরিষার তেলে রাখিলেও চলে। স্ৃতলী পোঁকা প্রভৃতি যত নরম দেহ- 
বিশিষ্ট পৌঁকাকে এইরূপে রাখ। যায় । পতঙ্গকে জলে বাঁ তেলে রাখিলে ভাল 
থাকে না। গ্লাস বা বড় মুখওয়াল! শিশি কিম্বা কৌটার ভিতর পতঙ্গকে রাখিয়া 
ক্লোরোফরম্ (০1210109101 ) ৰা বেনজিনে (99£67€ ) একটু তুলা ভিজাইয়া 

এই ভিজা! ভুল! ভিতরে দিয়! মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়) ক্লোরোফরম্ বা বেনজিনের 
গ্যাসে পতঙ্গ কিছুক্ষণের মধ্যেই মরিয়া যায় । তার পর ইহাকে আল্পিনে গাঁথিয়! 

রৌদ্রে ন! দিয়া হাওয়া চলাচল হয় এমন স্থানে ২৪ দিন রাখিয়। শুকাইতে 

হয়। গুকাইলে বাক বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শুকাইবার সময় টিকৃটিকী, 
পিঁপড়ে, ইন্দুর বা অন্ত পোকায় যাহাতে না খায় সে বিষয়ে নজর রাখিতে হয়” 

যে বাক রাখা হয় তাহাতেও ম্তাপ্থালিন্ রাখ! উচিত। বাক্সের মধ্যে সোল! 

বসাইয়া সোলাতে আল্পিন্ ফুঁড়িয়া রাখিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতের পতঙ্গকে 
কিরূপে আলগিনে গীঁথিতে হয় ৯৪ হইতে ১০০ চিত্রে দেখান হইয়াছে । এইরূপে 
পোক৷ রাখিবার জন্ত আলপিন বাক্স ইত্যাদি. সমস্তই বিক্রয় হয়। 

অনেকক্ষণ মরিলে পতঙ্গের প| ডান! ইত্যাদি শক্ত হইয়া যায় এবং 

আলপিনে গীখিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায় । ভিজ! ব্লটিং কাগজ বা! ভিজা রাতের 1: “31438 

গুঁড়া শ্লীস বা শিশিতে রাখিয়া! ইহার উপর পতঙ্গকে রাখিতে হয় এবং ৮১০ ১2১ সম 
ঘণ্টা মলীস বা শিশির মুখ বন্ধ করিয়া! রাখিতে হয়। তাহা হইলে পতঙ্গের প! ডানা ইত্যাদি নরম হইয়া যায় এবং.. 
যেমন তাবে ইচ্ছা গাঁথা যাঁয়। 

প্রজাপতি আলপনে না গাঁখিয়। ১০১ চিত্রের মত কাগজের তাঁজের ভিতর রাখ! যায় । ফড়িউ উইচিংড়ি 
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প্রভৃতিকে ১০২ চিত্রের মত কাঁগজের নল করিয়! এই নলের ভিতর রাখা 

যায়। কঠিন পক্ষ পতঙ্গকে গুকান করাতের গুঁড়ার সঙ্গে রাখা যাঁয়। 
যেরূপেই হউক পতঙ্গকে রাখিবার পূর্বে গুকাইয়া রাখিতে হয় এবং যে 
বাঝে রাখা হয় তাহাতে,ভ্তাপথালিন্ রাখিতে হয় । 

১০১ চিত্র । ১০২ চিত্র। 

জিশ্শেম্য কথা। 

গবর্ণমেণ্ট ফসলাদির পৌকার বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্ত অভিজ্ঞ লোক নিযুক্ত করিয়াছেন। কোন 
পোকার বিষয় কিছু জানিতে হইলে ইকনমিক্ বটানিষ্ট, কৃষি কলেজ, সাবর, ভাগলপুর (৮০০17007106 730181019? 

£8£ 10101510919, 5৪১০৫, 137889181 ) এই ঠিকানায় লিখিলে তিনি যতদুর সম্ভব সাহায্য 

করিবেন। তাহার নিকট ডাকৃযোগে বা রেলওয়ে পার্শেলে পোকা! পাঠাইয়া দিতে হঈবে। ডিম কতকটা 

তুলার সহিত কৌটায় বন্ধ করিয়া পাঠাইতে পারা যায়। যে ডিম মাটিতে পাওয়া যায় তাহ! মাটির সহিত 
পাঠাইতে হয়। কীড়া টিনের বা কাঠের বাক্সে বন্ধ করিয়া! পাঠাইতে হয়। বাক্সের ভিতর শুকাঁন খড় পোয়াল বা 

ঘাস আলগা করিয়! ভরিয়া! কীড়াকে রাখিতে হয় এবং কীড়া! যে পাঁতা খায় সেই পাতা সামান্য দিতে হয়। বেশী 
পাতা দেওয়! উচিত নয়, তাহা হইলে পাঁতা পচে এবং কীড়। মরিয়া যায়। খাবার না দিলেও কীড়া এক দিন 

বাঁচয়। থাকে। যে কীড়| ডাটার ভিতর থাকে তাহাকে বাহির ন| করিয়। ভাট! সহিত বাক্সের ভিতর পাঠাইতে 

হয়। পুত্তলিকে বাক্সের ভিতর তুলা, খড়, গুকান ঘাস বা করাতের গুঁড়ার সহিত পাঠান যাইতে 

পারে। যে পুত্তলি মাটিতে পাওয়া! যায় তাঁহাকে সেঁতর্সেতে করাতের গুঁড়া বা মাটির সহিত পাঠান 
উচিত। পতঙ্গকে মারিয়৷ পাঠানই ভাল, তবে আল্পনে গাঁথিবার প্রয়োজন নাই। মরা পতঙ্গকে 

কাগজের তাঁজের , ভিতর রাখিয়া তুলার সঙ্গে কৌটায় পাঠান যায়। প্রজাপতি, মাছি প্রভৃতি ছাড়া 
ফড়িঙ বা কঠিনপক্ষ পতঙ্গ প্রভৃতিকে কীড়ার মত জীবস্তও পাঠান যাঁইতে পারে। কীড়াকে স্পিরিট বা 
ফর্দ্োলিনের জলে মৃত পাঠান যায় । 

_. এইরূপে কোন পাঁক! পাঠাইয়! তাহার সম্বন্ধে কোন বিষয় অনুসন্ধান করিলে, সেই পোকা সম্বন্ধে যাহা 
কিছু জান! আছে লিখিয়! পাঠাইতে হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে লিখিয়! পাঠাইতে হয় নিয়ে দেওয়া হইল । 

১1 পোকা কোথায় (কোন জেলায় কোন স্থানে ) দেখ! দিয়াছে । 

২। দেখাঁনে এই পোকার কি নাম। 

৩। কোন ফসল বা গাছ আক্রমণ করিয়াছে । 

৪। কতদিন দেখ! দিয়াছে । ' 
«| কিভাবে ক্ষতি:করিতেছে। 

৬। ক্ষতির পরিমাণ কত। 



১৯২ ফসলের পোকা! । 

৭। কত পরিমাণ জারগাঁয় দেখা দিয়াছে! 
৮। সেই বৎসরে বা পূর্বে আর কখনও এই পোকা! দেখ! দিয়াছিল কিন! । 
৯। এই পোঁক! লাঁগিলে ক্লষকেরা ফসল বাঁচাইবার জন্ত কি উপার করে। 
১০। এরই পোকার জীবন-বৃতাস্ত কিছু জানা আছে কি ন! অর্থাৎ কোথায় ডিম পাড়ে, কীড়া ও পুত্তলি 

কিরূপে থাকে এবং পতঙ্গ কখন দেখা যাঁয়। 
১১। উপরের কয়েক বিষয় ছাড়া এই পোকা সম্বন্ধে আরও কিছু জানা আছে কি না। 
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